
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № ‘

УТВ1
/Изпъл

Дата на утвър)

Днес 08.08.2019г. на основание чл. 103, ал. 1 и чл.181, ал.4 и ал.5 от Закона за обществени 
поръчки, съгласно с чл.57 от ППЗОП, във връзка с Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Публично състезание на 
основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП 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 се изготзи настоящия 
протокол за избор на изпълнител от комисията назначена със Заповед № 291/26.06.2019г. и Заповед № 
297/28.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АЦ -  Ловеч в 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д-
р.Параскев Стоянов" АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов ’ АД Ловеч

р. Параскев Стоянов” АД Ловеч
Съгласно Заповед № 297/28.06.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д- 

р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, Д-р.Минков -  началник Отделение по образна диагностика към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч се завърна като член на комисията на 22.07 2019г.

На 05.08.2019г на електроната поща на МБАЛ“проф.д-р.Параскев С тояное!“А Д  Ловеч е 
постъпило Писмо - Уточнение от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД без изходящ № с дата 02.08.2019г. и 
поставен входящ № 178/05.08.2019г. от регистъра на обществените поръчки и приемно предавателен 
протокол към него. На 06.08.2019г. чрез куриерска фирма е доставено Уточнение от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ 
ЕООД без изходящ № с дата 02.08.2019г. -  оригинал и Приемно предавателен протокол с дата 
26.07.2019 с Получател Община Нови пазар на доставено оборудване съгласно уточнението -  
рентгенова тръба и платка за компютърен томограф -  копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. На 
получените документи е поставен входящ № 179/06.08.2019г. от регистъра на обществените поръчки. 
Експерт обществени поръчки информира председателя на комисията и членовете на комисията на 
06.08.2019г. за постъпилите документи. Всички членове на комисията се събират на извънредно 
закрито заседание на 06.08.2019г в стая № 27, етаж № 2 на МБАЛ”проф.д-р.ПараскеЕ Стоянов” АД 
Ловеч за да разгледат допълните документи. Комисията единодушно констатира, че получените 
документи са от участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта 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 професионални 
способности. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно приема да не разглежда 
техническите предложения на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 ог 25.06.2019г.,
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13:30 часа, за който е установено, че не отговаря на изискванията за личното състояние и на 
критериите за подбор. Констатации направени единодушно от всички членове на комисията, на 
основание допълнително представените документи от участника с вх.№ 174/22.07.2019г и съгласно 
направените констатации от комисията в Протокол № 2 от 02.08.2019г. на основание чл.54, ал.12 от 
ППЗОП.

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията единодушно реши на 06.08.2019г. да не взима под 
внимание Писмо - Уточнение от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД без изходящ № с дата 02.08.2019г.

Мотиви : В срок до 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 от 15.07.2019г. от участника 
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД /потвърждаване за получаване от 15.07.2019г./, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. В законоустановения 
срок участника се е възползвал от тази възможност и комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП е 
разгледала допълнително представените документи от участника. Действията на комисията, по 
разглеждането и взетите единодушни решения отразени в Протокол № 2 от 02.08.2019г.

На публично заседание, в пълен състав комисията започна своята работа на 07.08.2019г. от 
09:00 часа на етаж 2, административна част на МБАЛ АД Ловеч, библиотеката на МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

На публичното заседание Председателят и членовете на комисията констатираха следното :
1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на 

отварянето на ценовите предложение. Като съобщение на основание чл.57 ал.З от ППЗОП е 
публикувано в преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732-2019-С007 на интернет 
страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД- гр.Ловеч в раздел Профил на купувача на 
02.08.2019г. Протокол № 2 от 02.08.2019г е изпратен на участниците и е публикуван в преписката към 
ОП с УИН 00732-2019-0007 на интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- 
гр.Ловеч в раздел Профил на купувача на 02.08.2019г.

2. На публичното заседание присъства упълномощени представител на участника - 
„ТОМЕД“ООД. Не присъстваха представители от средствата за масова информация какго и 
представители на другите участници, информация, която е отразена в Регистър на лицата 
присъстващи при отварянето на ценовите предложения на Публично състезание 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“ , подписан от Председателя, от Членовете на комисията и от упълномощения 
представител на участника „ТОМЕД“ООД.

На основание взетите единодушно решения от комисията и направените констатации в 
Протокол № 2 от 02.08.2019г, комисията на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП не отваря ценовите 
предложения на участниците, какго следва :

1. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 
часа.

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 
професионални способности.

1.След горецитираните действия, комисията премина към отваряне на Ценовите предложения на 
допуснатите оферти, какго следва :
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1.Участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа. Председателя и 
трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Председателя на 
комисията предложи на присъстващия упълномощен представител на „ТОМЕД“ООД да подпише 
Образец № 11 -  Ценово предложение на участника, като същият се възползва от тази възможност. 
След, което Председателя на комисията оповести ценовото предложение на участника, както следва :

•  Обособена позиция № 3 - 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 -  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.
Комисията единодушно констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 

предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно : 
„Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочената стойност по 
обособена позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата - съгласно документацията за 
участие.

Заложена обща прогнозна стойност от Възложителя в документацията към настоящата 
обществена поръчка е както следва :

•  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.

2. Участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г„ 09:03 часа. 
Председателя и четирима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
Председателя на комисията предложи на присъстващия упълномощен представител на „ТОМЕД‘'ООД 
да подпише Образец № 11 -  Ценово предложение на участника, като същият се възползва от тази 
възможност. След, което Председателя на комисията оповести ценовото предложение на участника, 
както следва:

•  Обсобена позиция № 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка чл.102 от 
ЗОП модел : чл.102 от ЗОП -  1 брой_- 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.

Комисията единодушно констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно : 
„Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочената стойност по 
обособена позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата - съгласно документацията за 
участие.

Заложена обща прогнозна стойност от Възложителя в документацията към настоящата 
обществена поръчка 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 -  с обща прогнозна 
стойност -  46 400.00 /четиридесет и шест хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ без ДДС.

3. Участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа Председателя и 
четирима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника след, което 
Председателя на комисията оповести ценовото предложение на участника, както следва:

•  Обособена позиция № 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка OEHM UND
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REHBEIN GMBH модел : DIVARIO -  1 брой -  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 -  
10 800.00 /десет хиляди и осемстотин лева и 00 ст./ лева без ДДС или 12 980.00 /дванадесет 
хиляди деветстотин и шейсет лева и 00 ст./ с ДДС.

Комисията единодушно констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка, а именно : 
„Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочената стойност по 
обособена позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата - съгласно документацията за 
участие.

Заложена обща прогнозна стойност от Възложителя в документацията към настоящата 
обществена поръчка е какго 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 
лева и 00 ст./ без ДДС.

С тези си действия приключи публичната част от заседанието на комисията на 07.08.2019г., на 
закрити заседания на 07.08.2019г. и 08.08.2019г. Комисията премина към оценка и класиране на 
ценовите предложения.

Н.КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията класира участниците по степента на съответствие 

на офертата с предварително обявените от Възложителя условия.
Съгласно Обявлението за поръчка и документацията за участие - За целите на класирането, 

икономически най-изгодната оферта се определи въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 
цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред спрямо предложената от участниците 
цена, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена за доставка за всяка 
обособена позиция.

На основание по горе изложеното комисията направи следното класиране по отделните обособени 
позиции:

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 30 ст.) лева без 
включено ДДС или 44 520.00 (четиридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева и 00 ст.) лева с 
включено ДДС.
Н-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.
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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.

Ш-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ.
Предвид констатациите отразени в Протокол № 1 от 15.07,2019г, Протокол № 2 от 02.08.2019г и 

настоящият Протокол, Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл.107, т.1 от 
ЗОП участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, респективно неговата Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 
13:30 часа да бъде отстранен.

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 професионални 
способности. На основание чл.107, т.1, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП от ЗОП комисията 
единодушно предлага на Възложителя да отстрани участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, респективно 
неговата Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 часа.

1У.ПРЕШ10ЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Съгласно направеното класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Комисията единодушно предлага на Възложителя 
да сключи договор за обществена поръчка с участниците класирани на първо място в настоящата 
обществена поръчка 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 от ЗОП модел : чл.102 от 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 МБАП„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
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система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър 
към нея -  Марка OEHM 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 на 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-нисока 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.

С тези си действия Комисията приключи своята работа на 08.08.2019г, 10:00 часа, възложена със 
Заповеди № 291/26.06.2019г. и Заповед № 297/28.06.2019г.на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д-
р.Параскев Стоянов" АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

2.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител към МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

3. д-р.Анка Георгиева -  началник Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

4. Д-р.Минков -  началник Отделение по образна диагностика към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

На основание чл. 181, ал.4 и ал.5 от ЗОП по реда на чл.106 от ЗОП, Комисията предава 
Протоколите от работата си за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 
класирането на офертите на участниците, на Възложителя заедно с цялата документация към 
обществена поръчка с УИН № 00732-2019-0007 в 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.
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