
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р П
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 7

Дата на утвърждаване:

УТВЪРЖДАВАМ:.. 
/Изпълнителен дире

Днес 09.12.2019г. 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 МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2,Детелина Георгиева -  гл.счетоводител към МБАЛ”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 МБАЛ"проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч.
I.Ha 06.12.2019г. и 09.12.2019г. на закрити заседание председателя и всички членове на комисията 
пристъпиха към оценка и класиране на офертите на участниците в 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

На основание взетите единодушни решения от комисията и направените констатации в 
Протоколи № 1 от 15.07.2019г., Протокол № 2 от 02.08.2019г. , Протокол № 3 от 08.08.2019г.и 
Протоколи № 4 от 21.11.2019г, и Протокол № 5 от 22.12.2019г и Протокол № 6 от 05.12.2019г и 
съгласно 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 -
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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, комисията на основание 
чл.58 от ППЗОП пристъпи към класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените условия от възложителя :

Съгласно Протокол № 2 от 02.08.2019г. и единодушното решение на комисията в него относно 
участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД ■ Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 часа : На основание 
чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно приема да не разглежда техническите предложения на 
участника, за който е установено, че не отговаря на изискванията за личното състояние и на 
критериите за подбор.

Предвид изложеното комисията единодушно е приела и предлага на възложителя участника 
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 157 от 25.06.2019г., 13:30 часа, да бъде отстранен от 
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП.

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.

2. На основание взетите единодушно решения от комисията и направените констатации в 
Протокол № 4 от 21.11.2019г и Протокол № 6 от 05.12.2019г. на основание чл.107, т.2 б.“а“ от 
ЗОП участника „Медикъл Имидж“ ООД, респективно неговата оферта с вх. № 155 от 
24.05.2019г., 09:03 часа, следва да бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно 
участие в процедурата.
На основание чл.57, ал.1 ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. Комисията е отразила действията по отваряне на 
ценовите предложения на участниците допуснати до оценка и класиране в Протокол № 3 от 
08.08.2019г., но предвид 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 МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч и 
Протокол № 6 от 05.12.2019г. комисията не взима предвид ценовото предложение на участника 
„Медикъл Имидж“ ООД относно обособена позиция № 1 в частта за минималните технически и 
функционални изисквания, както следва:

Параметър 1.2. - Да има статус дисплей на корпуса на четеца с индикация на грешки и състояние 
на четеца - Предложеният от Участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД медицински апарат не разполага с 
дисплей, а с различен по вид индикатор -  светлинни лампички, с различни цветове - 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, следва да бъде предложена за отстраняване от по -  нататъшно 
участие в процедурата.

Параметър 1.4. - „Поддържани размери касети със CR фолии за стандартни рентгенография - 
18124cm, 15/ЗОсм, 24/30см, 35/35см, 35/43см“ в частта за наличие на поддържан размер - 3 5 X 3 5  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 вх. № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, следва да бъде предложена за 
отстраняване от по -  нататъшно участие в процедурата.

Мотиви : Техническото предложението на участника „Медикъл Имидж“ ООД за 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 не отговаря на минималните технически и функционални изисквания на възложителя в 
настоящата обществена поръчка, съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация част -
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„Минимални технически и функционални характеристики“ в частта за обособена позиция № 1. на 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.

И.След констатациите отразени в Протокол № 3 от 08.08.2019г., Протоколи № 4 от 21.11.2019г, 
Протокол № 5 от 22.12.2019г и Протокол № 6 от 05.12.2019г и след горецитираните действия, 
комисията премина на 06.12.2019г към оценка и класиране на ценовите предложения :
1 .Ценово предложение на Участника „АКВАХИМ“ АД -  Оферта с вх.№ 154 от 25.06.2019г., 09:01 часа., 
съгласно констатациите и действията на комисията в Протокол № 3 от 08.08.2019г.

•  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 е констатирала в Протокол № 3 от 08.08.2019г, че ценовото 

предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в 
настоящата обществена поръчка.
2.Ценовото предложение на участника „ТОМЕД“ООД -  Оферта с вх. № 156 от 25.06.2019г., 10:57 
часа , съгласно констатациите и действията на комисията в Протокол № 3 от 08.08.2019г.

•  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 
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 12 960.00 /дванадесет 
хиляди деветстотин и шейсет лева и 00 ст./ с ДДС.
Комисията единодушно е констатирала в Протокол № 3 от 08.08.2019г, че ценовото 
предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в 
настоящата обществена поръчка.

III.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 - „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 за модел 
: DIVARIO CR-T2., Марка OEHM UND REHBEIN GMBH модел : DIVARIO CR-T2.
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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 за Марка Esco HP, Серия 
Лабораторни хладилници, Модел: Esco HR1-700-S8.

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.

IV. ПРЕШ10ЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ.
1. На основание чл.107, т.1 от ЗОП.
Предвид констатациите отразени в Протокол № 1 от 15.07.2019г, Протокол № 2 от 02.08.2019г, 
Протокол № 3 от 08.08.2019г., Протоколи № 4 от 21.11,2019г, Протокол № 5 от 22.12.2019г, Протокол № 
6 от 05.12.2019г 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.

2. На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Участника „Медикъл Имидж“ ООД, респективно неговата оферта с № 155 от 24.06.2019г., 09:03 часа, 
с предложение за 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.

Мотиви : На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП. техническото предложение на участника 
„Медикъл Имидж“ ООД за 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.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 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, какго следва :
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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 - „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 за модел 
: DIVARIO CR-T2 , Марка OEHM UND REHBEIN GMBH модел : DIVARIO CR-T2.

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 за Марка Esco HP, Серия 
Лабораторни хладилници, Модел: Esco HR1-700-S8.

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.

С тези си действия Комисията приключи своята работа на 09.12.2019г, 13:00 часа, възложена със 
Заповед № 291/26.06.2019г. , 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^
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

пеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д-

ЧЛЕНОВЕ:

Стоянов” АД Лов(

1 .Мариана Иванора -  юрист към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч^ ^ 7  

гиева -  гл.счетоводител към МБАЛ”проф.д-р.Параскев

!щ-р.Анка Георгиевалначалник Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Л овечу\У

4. Д-р.Мин
р.Параскев Стоянов” АД Лов(

лник Отделение по образна диагностика към МБАЛ”проф.д-

На основание чл. 181, аД4\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
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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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