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

ПРОТОКОЛ № 6

Днес 05.12.2019г. 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 и на основание чл.215, 
ал.2, т.З от ЗОП, във връзка с ал.З и чл.217, ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение № 1148/24.10.2019г. 
по преписка № КЗК-721/2019г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), по която е образувано 
производство във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР - 1683/28.08.2019г., п.к. от 27.08.2017 г., 
подадена от „Томед“ ООД срещу Решение № 23/12.08.2019 г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за възлагане на обществена поръчка се изготви 
настоящия протокол за избор на изпълнител от комисията назначена със Заповед № 291 /26.06.2019 г ., 
Заповед № 297/28.06.2019г. и Заповед № 504/12.11.2019 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

ЧЛЕНОВЕ: 1 .Мариана Иванова -  юрист към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов”

АД Ловеч
3. д-р.Анка Георгиева -  началник Отделение по трансфузионна хематология към 

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

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
На 03.12.2019г. Председателят на Комисията получи от експерт обществени поръчки към 

МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в 
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“.

На 03.12.2019г, 04.12.2019 и 05.12.2019г. комисията в пълен състав, се събира на закрити 
заседания за разглеждане на допълнително представените документи съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП 
изискани на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП след направените констатации от комисията в Протокол 
№ 4 от дата 21.11.2019г и Протокол № 5 от дата 22.11.2019г.

Комисията констатира следното, Протокол № 4 от 21.11.2019г.е публикуван на интернет 
страницана , в раздел „Профил на купувача“ на МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч в 
обособената електронна преписка с № 00732-2019-0007 на 21.11.2019г и електронно подписан 
протокола е изпратен на участниците на 21.11,2019г, 15:24 часа.

Участниците са потвърдили за получаването на Протокол № 4 от 21.11.2019г, както следва :
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1. „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа - участника е потвърдил за 
получаването на Протокол № 4 от 21.11.2019г. на 21.11.2019г, 15:56 часа.

2. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа - участника е 
потвърдил за получаването на Протокол № 4 от 21.11.2019г на 21.11.2019г, 17:49 часа.

3. „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа - участника е потвърдил за 
получаването на Протокол № 4 от 21.11.2019г на 22.11.2019г„ 10:17 часа.

4. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 часа - участника е 
потвърдил за получаването на Протокол № 4 от 21.11.2019г на 21.11.2019г„ 15:29 часа.

На 22.11.2019г комисията в пълен състав, се събира на извънредно заседание и изготвя Протокол 
№ 5 с дата 22.11.2019г., комисията на 03.12.2019г констатира следното - Протокол № 5 от 22.11.2019г.е 
публикуван на интернет страницана , в раздел „Профил на купувача“ на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч в обособената електронна преписка с № 00732-2019-0007 на 22.11.2019г и 
електронно подписан протокола е изпратен на участниците на 22.11.2019г, 13:38 часа.
Участниците са потвърдили за получаването на Протокол № 5 от 22.11.2019г, както следва :

1. „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа - участника е потвърдил за 
получаването на Протокол № 5 от 22.11.2019г. на 22.11.2019г, 15:24 часа.

2. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД -  Оферта с вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа - участника е 
потвърдил за получаването на Протокол № 5 от 22.11.2019г на 22.11.2019г, 15:13 часа.

3. „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа - участника е потвърдил за 
получаването на Протокол № 5 от 22.11.2019г на 25.11.2019г„ 10:17 часа.

4. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 часа - участника е 
потвърдил за получаването на Протокол № 5 от 22.11.2019г на 22.11.2019г„ 13:45 часа.

Допълнително представените документи съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП изискани на основание 
чл.54, ал.13 от ППЗОП след направените констатации от комисията в Протокол № 4 от дата 
21.11.2019г и Протокол № 5 от дата 22.11,2019г., са както следва :
1.На 22.11.2019 г., на електронния адрес на МБАЛ“профх.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч са получени 
допълнителни документи от името на участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД с изх.№ 19-06-4088- 
2/22.11.2019, като същите са входирани в регистъра на обществените поръчки с вх. № 235/22.11.2019г. 
Комисията в Протокол № 4 от 21.11.2019г. единодушно е решила и е изискала от участника Медикъл 
Имидж ООД да предостави разяснения или допълнителни доказателства, като се изложат конкретни 
мотиви на какво се дължи посоченото фактическо разминаване в информацията, представени в 
офертата относно доказателствата предоставени заминималните технически изисквания на параметър 
1.4. - Поддържани размери касети със CR фолии за стандартни рентгенография - 18/24см, 15/30см, 
24/ЗОсм, 35/35см, 35/43см, като е изложила следните мотиви - С оглед предмета, сложността и обема 
на настоящата обществена поръчка , съгласно разпоредбите на чл.39, ал.З , буква „ж“ от ППЗОП. На 
основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП в срока съгласно чл.54, ал.9 от 
ППЗОП.

Участника в допълнително предоставените документи от участника Медикъл Имидж ООД -  Писмо 
с H3X.NQ 19-06-4088-2/22.11.2019 е декларирал в точка 1 от Писмото, че Представената от участника 
брошура в офертата за участие е актуалната брошура от производителя, издадена през 2018г. Като 
декларира, че посочените в Протокол № 4 от 21.11.2019г издания на брошурата /2014,2016г/ не са 
актуални и съответно данните в тях не са актуални, т.е. позоваването на тях не е меродавно.

Комисията единодушно реши, че допълнително предоставената информация от участника за 
доказване на покриване на минималните и задължителни технически параметри заложени от 
възложителя, относно параметър 1.4. - Поддържани размери касети със CR фолии за стандартни 
рентгенография - 18/24см, 15/30см, 24/ЗОсм, 35/35см, 35/43см -  в частта за наличие на поддържан 
размер - 35 X 35 см , не се явява безспорно и ясно установена. Участника не е изложил конкретни 
мотиви на какво се дължи посоченото фактическо разминаване в информацията -  промени в 
техническите параметри и възможности на предлаганата медицинската апаратура нито е представил
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други документи, от които комисията да приеме, че информацията в писмо изх.№ 19-06-4088- 
2/22.11.2019 е безспорна.

Във връзка с установените несъответствия с предварително обявените условия, а именно 
участника не покрива зададените минимални технически изисквания на Възложителя“ в частта за 
обособена позиция № 1 • т.1.4 от Приложение № 1 към документацията за участие -  
„Поддържани размери касети със CR фолии за стандартни рентгенография - 18/24см, 15/30см, 
24/ЗОсм, 35/35см, 35/43см“ в частта за наличие на поддържан размер - 35 X 35 см, с оглед 
направените констатации и приложените доказателства към тях комисията единодушно реши , че на 
основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП участника Медикъл Имидж ООД, респективно неговата оферта 
с ex. Ns 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, следва да бъде предложена за отстраняване от по -  
нататъшно участие в процедурата.

На основание констатациите направени единодушно от комисията в Протокол № 4 от 21.11.2019г 
относно поставения от Възложителя технически параметър за системата за дигитализация на 
рентгенови в частта -  „1.2. Да има статус дисплей на корпуса на четеца с индикация на грешки и 
състояние на четеца“

Във връзка с установените несъответствия с предварително обявените условия в Протокол № 4 
от 21.11.2019г, а именно участника не покрива зададените минимални технически изисквания на 
Възложителя“ в частта за обособена позиция № 1 - т.1.2 от Приложение № 1 към документацията 
за участие -  „1.2. Да има статус дисплей на корпуса на четеца с индикация на грешки и 
състояние на четеца“, с оглед направените констатации и приложените доказателства към тях 
комисията единодушно реши, че на основание чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП участника Медикъл Имидж 
ООД, респективно неговата оферта с ех. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, следва да бъде 
предложена за отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата.

С оглед на гореописаното и констатираното в Протокол № 4 от 21.11.2019г, събраният 
доказателствен материал, получените документи от участника на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, 
комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника Медикъл Имидж ООД за 
Обособена позиция № 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  Марка AGFA модел: CR15-X,NX,PACS SE 
SUITE не отговаря на минималните технически изисквания на възложителя в настоящата 
обществена поръчка, съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация част -  „Минимални 
технически и функционални характеристики“ и не се допуска до оценяване.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл.107, 
т.2 б.“а“ от ЗОП участника Медикъл Имидж ООД, респективно неговата оферта с вх. № 155 от 
24.06.2019г., 09:03 часа, да бъде отстранена от по -  нататъшно участие в процедурата.

2.На 28.11.2019 г., са получени допълнителни документи от името на участника „ТОМЕД“ООД -  
Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа, като същите са входирани в регистъра на 
обществените поръчки с вх. № 240/28.11,2019г., същите са с изх.№ 0165/27.11.2019г.
На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП в срока съгласно чл.54, ал.9 от 
ППЗОП Съгласно констатациите направени в Протокол № 4 от 21.11.2019г от комисията, участника е 
предоставил разяснения и допълнителни доказателства, за модела на предлаганата CR система с 
пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея - 
DIVARIO CR-T2. Участника декларира участие и съответно предоставено техническо предложение за 
DIVARIO CR-T2, като комисията в Протокол № 4 от 21.11.2019г е разглеждала техническото 
предложение на участника съгласно техническите параметри на модел DIVARIO CR-T2. Като 
доказателство участника прилага актуална декларация за съответствие /СЕ МАРКА/ сертификат № 
3048GB410171221 в превод на български език, с описание на групата и модификациите на 
предлаганите системи за дигитализация, а както и касети и софтуер за тях.

Комисията единодушно приема предоставена допълнителна информация за модел и марка на 
системата от участника и констатира, че е тази му част техническото предложение на
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„ТОМЕД“ООД отговаря на поставеното изискване от техническото му предложение за 
изпълнение на поръчката.

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП в срока съгласно чл.54, ал.9 от 
ППЗОП Съгласно констатациите направени в Протокол № 5 от 22.11,2019г от комисията относно 
обособена позиция № 1 -  минимален и задължителен технически параметър -  1.21. Възможност за 
сканиране на бърза скорост с резолюция 5 pixels / mm и сканиране на средна скорост с резолюция 
между 5 и 10 pixel / mm., участника в точка № 2 от писмото си придружаващо допълнително 
предоставените докумети изх.№ 0165 от 27.11.2019г. е написал „В техническите спецификации като 
минимални изисквания на Възложителя ясно и недвусмислено е посочено: „Възможност за сканиране 
на бърза скорост с резолюция 5 pixels/mm и сканиране на средна скорост с резолюция между 5 и 10 
pixels/mm". В цитираното писмо, получено от Медикъл Имидж ООД с изх.№ 19-06-4088- 2/22.11.2019г. 
се посочва тяхно некоректно тълкование, че посоченият текст изисква наличие на 3 /три/ скорости за 
сканиране. Също така прави ясно впечатление некоректното нарицателно „Бавна“ скорост, отнасящо 
се за стандартната такава от 10 pixel/mm. Категорично и недвусмислено нашето предложение покрива 
ясно разписаните изисквания на Възложителя за скорост на сканиране - бърза скорост с резолюция 5 
pixels/mm и средна скорост с резолюция между 5 и 10 pixels/mm - в нашият случай -10  pixels/mm. Като 
доказателство за изложеното прилагаме заводска спецификация в превод на Български език от заклет 
преводач, от където ясно и недвусмислено е видно, че посочените параметри са коректни и напълно 
покриват разписаните минимални изисквания на Възложителя.“

След по-горе изложеното комисията единодушно констатира, че относно зададения технически 
параметър за обособена позиция № 1 - в  частност технически параметър 1.21.- Възможност за 
сканиране на бърза скорост с резолюция 5 pixels / mm и сканиране на средна скорост с резолюция 
между 5 и 10 pixel / mm. участника покрива заложените в Приложение № 1 -  Техническа спецификация 
от Възложителя -  минимални и задължителни технически и функционални изисквания в частта за 
паралбетър 1.21.
Мотиви : Възложителя в Приложение № 1 -  Техническа спецификация е заложил - „Възможност за 
сканиране на бърза скорост с резолюция 5 pixels/mm и сканиране на средна скорост с резолюция 
между 5 и 10 pixels/mm" -  Възложителят е поставил изискване за сканиране само на 2 /две/ скорости 
съответно със скорост на сканиране съответно : 5 pixels/mm , с резолюция между 5 и 10 pixel/mm* 
възложителят не е заложил параметри за трети вид скорост за сканиране с конкретни параметри. 
Комисията открива информация за доказване на цитирания параметър № 1.21. в заводска 
спецификация в превод на Български език „спецификация за разчитане -  10 пиксела/мм, 5 
пиксела/мм.“

След по-горе направените констатации и съгласно направените констатации в Протокол № 2 от 
02.08.2019г., комисията единодушно реши, че офертата на участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 
156 от 25.06.2019г., 10:57 часа, съответства на предварително обявените условия на Възложителя на 
основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и 
класиране на офертата участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги ВескоЕ^Данчашеев -  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

Стоянов” АД Л(
Георгиева -^гл.счетоводител към МБАП”проф.д-р.Параске

^рАнка Георгиева -  началнм Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч \ )  \

4. Д-р.Минк^Шу началник Отделението образна диагностика към МБАЛ"проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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