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Р Е Ш Е Н И Е  
№ от 12.08.2019г.

На основание чл.108 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл.181, ал.6 от 
ЗОП с оглед констатациите в утвърдения на 09.08.2019г. Протокол № 3 на комисията изготвен на 
08.08.2019г. и Протокол № 1 от 15.07.2019г. и Протокол № 2 от 02.08.2019г. от работата на 
Комисията, назначена със Заповед № 291/26.06.2019г. и Заповед № 297/28.06.2019г.на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов"АД -  Ловеч за извършване на 
подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците в 
обществена поръчка, проведена чрез Публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с 
пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към 
нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел 
GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на 
фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с Е)местимост 
500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов‘‘АД Ловеч. Процедурата е открита с Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 914504 и обявление за 
поръчка с Ю № 914508 от 03.06.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. 
Обществената поръчка е публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019- 
0007, с дата на изпращане на Решението и Обявлението за поръчка 14.11.2018г. и дата на 
публикуване в РОП на 03.06.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АЦ -  Ловеч, 
раздел Профил на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0007 и 
Решението, Обявлението за поръчка и Документацията са публикувани на 03.06.2019г

Процедурата е разделена на 3 обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - 
Техническа спецификация неразделна част от Документацията към настоящата обществена 
поръчка, с обща прогнозна стойност в Обявлението за обществена поръчка и документацията - 
71 450.00 /седемдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева и 00 ст./ лева без ДДС, както 
следва:
• Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  с обща прогнозна 
стойност -  46 400.00 /четиридесет и шест хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ без ДДС.
• Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов 
апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999, демонтаж на 
наличната рентгенова тръба, изнасяне на демонтираната рентгенова тръба извън територията 
на МБАЛ„Проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч -  11 600.00 /единадесет хиляди и шестотин
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лева и 00 ст./ без ДДС.
• Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни 
продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология -  13 
450.00/тринадесет хиляди хиляди четиристотин и петдесет лева и 00 ст./ без ДДС.
‘ Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за 
изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи 
посочената стойност по обособена позиция позиция, ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата.

О Б Я В Я В А М :

I. КЛАСИРАНИТЕ в процедурата по място:
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  чл.70, 
ал.2, т.1 от ЗОП.

Въз основа на обявеният критерий за оценка „Най -  ниска цена” за изпълнение на 
поръчката, условията за участие в процедурата, класирането в настоящата процедура е както 
следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея :
1-во място - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа с 
предложение на участника - 37 100.00 ( тридесет и седем хиляди и сто лева и 00 ст.) лева без 
включено ДДС или 44 520.00 (четиридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева и 00 ст.) 
лева с включено ДДС.
И-ро място - „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа, с предложение на 
участника - 41 500.00 (четиридесет и една хиляди и петстотин лева и 00 ст.) лева без включено 
ДДС или 49 800.00 (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) лева с включено 
ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Фабрично нова рентгенова тръба напълно съвместима с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA - Италия 1999 -1  
брой :
1-во място - „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа с предложение на 
участника - 10 800.00 /десет хиляди и осемстотин лева и 00 ст./ лева без ДДС или 12 960.00 
/дванадесет хиляди деветстотин и шейсет лева и 00 ст./ с ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни 
продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология -1 брой.
1-во място - „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа с предложение на 
участника - 13 260.00 /тринадесет хиляди двеста и шейсет лева и 00 ст/ лева без ДДС или 15 
912.00 /петнадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и 00 ст/ лева с ДДС.

Мотиви : За класираните участници по отделните обособени позиции, не са налице 
основания за отстраняване, същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. 
Офертите на участниците класирани на първо място, в настоящата обществена поръчка са 
получили най-висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата 
обществената поръчка „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно 
Обявлението и Документацията за участие.
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II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
На основание чл.109 във връзка с чл.108, ал.1 от ЗОП.

Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR 
система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS 
сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и 
графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна 
диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни 
продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, класираните на първо място участници, по 
отделните обособени позиции, както следва :

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение 
на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея с участника 
„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, с предложение за 
изпълнение на поръчката 37 100.00 ( тридесет и седем хиляди и сто лева и 00 ст.) лева без 
включено ДДС или 44 520.00 (четиридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева и 00 ст.) 
лева с включено ДДС за Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация 
на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка чл.102 ЗОП модел : чл. 102 
ЗОП - 1  брой.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение 
на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съвместима с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999, 
демонтаж на наличната рентгенова тръба, изнасяне на демонтираната рентгенова тръба извън 
територията на МБАЛ„Проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч с участника „ТОМЕД“ООД -  
Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа с предложение на участника 10 800.00 /десет 
хиляди и осемстотин лева и 00 ст./ лева без ДДС или 12 960.00 /дванадесет хиляди деветстотин 
и шейсет лева и 00 ст./ с ДДС за Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка ОЕНМ UND 
REHBEIN GMBH модел : DIVARIO - 1  брой.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение 
на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за съхранение иа кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология с 
участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа с предложение на 
участника 13 260.00 /тринадесет хиляди двеста и шейсет лева и 00 ст/ лева без ДДС или 15 
912.00 /петнадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и 00 ст/ лева с ДДС за Фабрично нов 
хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 620 литра за Отделение по 
трансфузионна хематология -  Марка Esco HP, Серия Лабораторни хладилници, Модел: Esco 
HR1-700-S8-1 брой.
Мотиви : За класираните участници по отделните обособени позиции, не са налице основания за 
отстраняване, същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертите на 
участниците класирани на първо място, в настоящата обществена поръчка са получили най- 
висока оценка при прилагане на критерий за възлагане на настоящата обществената поръчка 
„най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно Обявлението и Документацията за 
участие.

Ш.ОСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ.
3.1. На основание чл.107, т.1 от ЗОП.
Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 157 от 

25.06.2019г.
Мотиви : Офертата на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 

часа, не отговаря на критериите за подбор по чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП за технически и
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професионални способности. На основание чл.107, т.1, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП 
участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г„ 
13:30 часа е отстранен.

IV . На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие от настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

V. В изпълнение на чл. 36а от Закона за обществени поръчки, Решението и Протоколите да 
се публикуват под формата на електронен документ в профила на купувача към електронната 
преписка на обществена поръчка с електронен адрес: httD://www.mbal-lovech.com/C0732-2019- 
0007.htm.

VI. На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, настоящето решение да се 
изпрати в тридневен срок до участниците.

^.Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на 
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 
1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки София 1000, бул. 
Витоша №18. E-mail: cpcadmm@cpc.bg

Изпълнителен директс з.д-р.П.Стоянов“ АД Лове
/д-р. Румяна Петрова/

Съгласувано с юрист 
Адвокат Мариана Ив:
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