
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“ 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: __________/П/_______________ 

                         Д – р Цв.ДУДЕВСКА, д.м. 

                              Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

 

П Р О Т О К О Л №1 

 

по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки 

на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за събиране 

на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка 

на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“ 

 

Днес 21.05.2019 г. в изпълнение на Заповед № 64/21.05.2019 г. на Управителя на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в 10:00 ч., в Конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД, град Троян, ул.„Васил Левски” № 253, се събра комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Красимир КОВАШКИ – Н-к „ПО“  

     2. Д-р Нина ТОДОРОВА – Н-к кл.лаборатория 

   3. Д-р Илия ЙОРДАНОВ – Н-к отделение по „ОД“ 

   4. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ Троян  

 

Резервни членове 1. Д-р Мирослав СУБАШКИ – Н-к БФЛО 

                              2. Марияна АЛЕКСАНДРОВА – рентгенов лаборант 

 

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от 

участниците в процедура за събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. 

чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД“. 

Заседанието беше открито и присъстващите се запознаха със състава и 

правилата за работа на комисията. 

Възложителят представи на Комисията входящият регистър на подадените 

оферти и Списък с участниците подали оферти, както и бяха представени 4 (четири) 

броя запечатани пликове с постъпили оферти за участие. При приемане на офертите, 

същите са регистрирани във входящ регистър при деловодството на болницата, като 

върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването. 

Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти, 

попълниха декларации по реда на чл.51, ал.8 от ППЗОП. Попълнените и подписани 

декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка. 

 

 

“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 
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Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените 

оферти, а именно: 

Участник № 1 – „Перфект Медика” ООД, гр.Стара Загора, с оферта, постъпила 

на с Вх. № 116/17.05.2019 г.; 

Участник № 2 – „Медикъл имидж” ООД, гр.София, с оферта, постъпила на с 

Вх. № 120/20.05.2019 г.; 

Участник № 3 – „Медицинска техника инженеринг” ООД, гр.София, с оферта, 

постъпила на с Вх. № 121/20.05.2019 г.; 

Участник № 4 – „Тримед медикъл” ООД, гр.София, с оферта, постъпила на с 

Вх. № 122/20.05.2019 г.; 

При отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване 

ценовите предложения не присъстваха представители на участниците подали 

оферти или други лица.  

Комисията констатира, че всички оферти са представени в указания от 

Възложителя първоначален срок за получаване на офертите, публикуван в Профила 

на купувача, а именно 20.05.2019 г. 16:00 ч. Подадените оферти са представени на 

хартиен носител в запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. Върху 

плика участниците са посочили необходимата информация, изискуема от 

Възложителя и съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, обявяване на 

съдържанието им и на ценовите предложение на всеки един от участниците. 

Участник № 1 – „Перфект Медика” ООД, гр.Стара Загора, с оферта, постъпила 

на с Вх. № 116/17.05.2019 г., подадена за участие по ОП 2. 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. В Техническото предложение е посочил Срок 

за доставка и въвеждане в експлоатация – 28 работни дни, Срок за гаранционно 

поддържане 12 месеца, Срок на валидност на офертата 60 календарни дни, Наличие 

на гореща (телефонна, мобилна) линия – 0700 18003 и срок за отреагиране – 24 часа, 

показатели за гаранционното обслужване. Участникът е приложил и Приложение 

№13, към Техническото приложение, с което доказва изпълнението на минималните 

изисквания по техническата спецификация за ОП 2, заложени от Възложителя за 

автоматичния биохимичен анализатор. Комисията допуска участника до 

разглеждане на ценовото му предложение. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като 

изчете предложената цена за ОП 2 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

Автоматичен биохимичен анализатор – 1 бр., а именно 16 300,00 (шестнадесет 

хиляди и триста) лева. 

Участник № 2 – „Медикъл имидж” ООД, гр.София, с оферта, постъпила на с Вх. 

№ 120/20.05.2019 г., подадена за участие по ОП 3. 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 
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Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. В Техническото предложение е посочил Срок 

за доставка и въвеждане в експлоатация – 25 работни дни, Срок за гаранционно 

поддържане 12 месеца, Срок на валидност на офертата 90 календарни дни, Наличие 

на гореща (телефонна, мобилна) линия – 0888 723 418 и срок за отреагиране – 24 

часа, показатели за гаранционното обслужване. Участникът е приложил и 

Приложение №13, към Техническото приложение, с което доказва изпълнението на 

минималните изисквания по техническата спецификация за ОП 3, заложени от 

Възложителя за медицинските дисплеи.  

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като 

изчете предложената цена за ОП 3 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

медицински дисплеи за Отделение по „Образна диагностика“ – 3 бр., а именно 5 

201,00 (пет хиляди двеста и един) лева. 

Участник № 3 – „Медицинска техника инженеринг” ООД, гр.София, с оферта, 

постъпила на с Вх. № 121/20.05.2019 г., подадена за участие по ОП 2. 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя, но не отговаря на поставените от 

Възложителя технически спецификации за автоматичния биохимичен анализатор. В 

Техническото предложение е посочил Срок за доставка и въвеждане в експлоатация 

– 30 работни дни, Срок за гаранционно поддържане 12 месеца, Срок на валидност на 

офертата 60 календарни дни, Наличие на гореща (телефонна, мобилна) линия – 0884 

980 443, 02/462 71 12 и срок за отреагиране – 24 часа, показатели за гаранционното 

обслужване. Комисията оповести ценовата оферта на участника, която е в размер на 

15 000,00 лв. с вкл. ДДС. Участникът е приложил и Приложение №13, към 

Техническото приложение, с което не доказва изпълнението на минималните 

изисквания по техническата спецификация за ОП 2, заложени от Възложителя за 

автоматичен биохимичен анализатор. Комисията  не допуска участника до 

класиране на предложението му. Мотивите на Комисията са следните: В 

техническата спецификация, визирана в таблицата за съответствие по ОП 2, 

изискването - Фиксирани позиции за проби на пациента, с възможност за 
увеличаване на броя им до 80, участника е предложил апарат с Фиксирани позиции 
за проби на пациента, с възможност за увеличаване на броя им до 44, като 

доказателство посочва стр.10 от Каталога. От там е видно, че предлаганият апарат 

има възможност за общо 88 позиции-44 за реактиви и 44 за проби. В този смисъл 

предложените от този участник параметри, касателно капацитета на апарата за 

проби, не покрива минималните технически изисквания, заложени от възложител в 

документацията за участие, а именно Фиксирани позиции за проби на пациента, 
минимум 40, с възможност за увеличаване на броя им до 80. На следващо място, 

предлаганият от участника апарат не отговаря и на друго техническо изискване, 

заложено от възложителя като минимално, а именно: Фиксирани позиции за 
реактиви, с възможност за увеличаване на броя им до 80, участника е предложил 

апарат с Фиксирани позиции за реактиви, с възможност за увеличаване на броя им до 
44, като доказателство посочва стр.10 от Каталога. От там е видно, че предлаганият 
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апарат има възможност за общо 88 позиции-44 за реактиви и 44 за проби. В този 

смисъл предложените от този участник параметри, касателно капацитета на апарата 

за реактиви, не покрива минималните технически изисквания, заложени от 

възложител в документацията за участие, а именно Фиксирани позиции за реактиви, 
минимум 40, с възможност за увеличаване на броя им до 80. На следващо място, 

Възложителят е заложил като минимално изискване, апарата да работи с кювети за 

еднократна употреба, докато участника е предложил апарат с кюветен метакрилат 

диск за еднократна употреба, като доказателство посочва стр.10 от Каталога. Видно 

от каталога на производителя, предложения от участника апарат работи с измиваща 

станция, посредством която се измиват и сушат кюветите. От анализа на 

техническите параметри на апарата се установява, че същия не работи с кювети за 

еднократна употреба, каквото е изискването на възложителя, а има внедрена 

измиваща станция, посредством която, се измиват кюветите, след което същите могат 

да се ползват повторно. В този смисъл, предложението на участника, касателно 

работата на апарата с кювети, не покрива минималните технически изисквания, 

заложени от възложител в документацията за участие, а именно да работи с кювети 
за еднократна употреба. На следващо място, Възложителят е заложил, като 

минимално изискване, апарата да бъде снабден с оптична система с халогенна лампа 

и 8 дължини на вълните, докато участникът е предложил апарат, който работи с 

оптично LED осветление и 8 дължини на вълните. Комисията след като се запозна с 

каталога на производителя и ръководството за работа с апарата констатира, че 

участника не отговаря на минималните технически изисквания заложени от 

Възложителя, касателно вида осветеност на оптичната система. На следващо място, 

Възложителят е заложил, като минимално изискване, разхода на вода при 

експлоатация на апарата да бъде не повече от 2 л/час. Участникът е предложил 

апарат с консумация на вода до 9 л/час, което е значително повече от максимално 

допустимото от възложителя. Нещо повече, производителя на апарата е заложил, 

като изискване, водата, с която ще работи апарата, да бъде пречистена-тип II 

(NCCLS), което обстоятелство вероятно ще утежни финансово възложителя. 

Комисията след като се запозна с каталога на производителя и ръководството за 

работа с апарата констатира, че участника не отговаря на минималните технически 

изисквания заложени от Възложителя, касателно разхода на вода, като допълнително 

е заложено водата да бъде пречистена- тип II (NCCLS), вода с която възложителя не 

разполага и следва да бъде закупувана допълнително.    

След така направените констатации, Комисията реши офертата на този 

участник да не бъде оценявана, т.к. същата не отговаря на минималните технически 

изисквания, заложени от Възложителя в документацията за участие и в техническите 

спецификации за ОП 2 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

Автоматичен биохимичен анализатор – 1 бр. 

Участник № 4 – „Тримед медикъл” ООД, гр.София, с оферта, постъпила на с Вх. 

№ 122/20.05.2019 г., подадена за участие по ОП 1. 

Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на 

изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията 

констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя. В Техническото предложение е посочил Срок 
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за доставка и въвеждане в експлоатация – 28 работни дни, Срок за гаранционно 

поддържане 12 месеца, Срок на валидност на офертата 70 календарни дни, както и 

приложение относно параметрите на гаранционното обслужване. Участникът е 

приложил и Приложение №13, към Техническото приложение, с което доказва 

изпълнението на минималните изисквания по техническата спецификация за ОП 1, 

заложени от Възложителя за видеоендоскопска система.  

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като 

изчете предложената цена за ОП 1 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

Видеоендоскопска система за изследване и терапия на бял дроб – 1 бр., а именно 58 

491,60 (петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един и 60 ст.) лева. 

 

Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, за 

всяка обособена позиция по отделно, както по техническа част така и по ценова част, 

прави следното класиране по избрания критерии – най-ниска цена: 

За Обособена позиция 1 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „ТРИМЕД МЕДИКЪЛ” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 
200501323, представлявана от Ясен Николов Кожухаров, с предложена най-ниска 
цена за ОП 1 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на Видеоендоскопска 
система за изследване и терапия на бял дроб – 1 бр., а именно 58 491,60 (петдесет и 
осем хиляди четиристотин деветдесет и един и 60 ст.) лева. 

За Обособена позиция 2 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, 
ЕИК 833101609, представлявана от Александър Стефанов Недялков, с предложена 
най-ниска цена за ОП 2 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
Автоматичен биохимичен анализатор – 1 бр., а именно 16 300,00 (шестнадесет 
хиляди и триста) лева. 

За Обособена позиция 3 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 
130488072, представлявана от Марчела Стойчева Банова - Габровска, с предложена 
най-ниска цена за ОП 3 - Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
медицински дисплеи за Отделение по „Образна диагностика“ – 3 бр., а именно 5 
201,00 (пет хиляди двеста и един) лева. 

Комисията отстранява от участие в процедурата Участник № 3 – „Медицинска 
техника инженеринг” ООД, гр.София, с оферта, постъпила на с Вх. № 121/20.05.2019 
г., подадена за участие по ОП 2, т.к. офертата не отговаря на минималните 
изисквания заложени от възложителя по отношение на техническите спецификации 
на предлаганата апаратура. 

 
 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ 
ЕООД“, по обособена позиция 1, да бъде определен участника предложил най-ниска 

цена, а именно „ТРИМЕД МЕДИКЪЛ” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 200501323, представлявана 
от Ясен Николов Кожухаров. 

 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“, по 
обособена позиция 2, да бъде определен участника предложил най-ниска цена, а 



Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“ 

именно „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, ЕИК 833101609, представлявана 
от Александър Стефанов Недялков. 

 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „СБАЛББ-Троян“, по 
обособена позиция 3, да бъде определен участника предложил най-ниска цена, а 

именно „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 130488072, представлявана от 
Марчела Стойчева Банова - Габровска. 

 

Протокола от работата на комисията, подписан от всички членове, да бъде 

предаден на Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и 

класирането на офертите за Утвърждаване. 

   

Работата на Комисията приключи на 27.05.2019г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________/П/___________      

адв. Павлин ПЕТКОВ  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:______/П/_________    _______/П/__________ 

         Д-р Красимир КОВАШКИ     Д-р Нина ТОДОРОВА 

     

 

 

  

________/П/____________    ______/П/____________ 

Д-р Илия ЙОРДАНОВ     Бонка ПЕТРОВА 

 

    
Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 


