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ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В „СБР-НК" ЕАД" ПО ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ 
ПОЗИЦИИ" 

На 24.04.2015 г., от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, започна работата 
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска 
апаратура в „СБР-НК" ЕАД" по тринадесет обособени позиции" в отговор на Публична 
покана, публикувана на Портала за обществени поръчки на 07.04.2015 г. с ID 9040595. 

Комисията е назначена със Заповед от 07.04.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 
Председател: д-р Пламен Пелтешки -директор „Медицински дейности" 
Членове: Роман Райчев - координатор филиали; 

Адв. Никола Макавеев - правоспособен юрист 

Резервен член: д-р Атанас Бучков - директор филиал „Наречен" 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 23.04.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 

1. „Томед" ООД, вх. № 20-19/21.04.2015 г.; 
2. „МДМ-97" ООД, вх. № 20-22 / 21.04.2015 г. 
3. „Медитех Инженеринг" ЕООД, вх. №> 20-23 / 22.04.2015 г.; 
4. ЕТ „Чавдар Андреев А.А."вх. № 20-24 / 22.04.2015 г. 
5. „Медицинска Техника 2" ООД вх. № 20-25 / 22.04.2015 г.; 
6. „Дик-Медтех" ЕООД, вх. № 20-26 / 22.04.2015 г. 
7. „Елпак Лизинг" ЕООД вх. № 20-27 / 23.04.2015 г. 
8. „Нова Медикъл" ООД, вх. № 20-28 / 23.04.2015 г.; 
9. „Инвар" ООД вх. № 20-29 / 23.04.2015 г. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 10:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти членовете на комисията попълниха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите присъстваха: Цонка Христова - управител на „Дик Медикс" 
ЕООД, Вера Беширова - упълномощен представител на „Елпак Лизинг" ЕООД, Татяна 
Петрова - упълномощен представител на „Нова Медикъл" ООД. Комисията провери 
представителната власт на представителите на участниците преди да започне отварянето на 
офертите. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като провери за съответствие с 
изискванията на чл. 101 в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията констатира, че 
всички оферти са представени в запечатани непрозрачни пликове. Комисията провери 
съответствието на съдържанието на пликовете с приложените от участниците списъци. 



Комисията оповести съдържанието на техническите и ценовите предложения на участниците 
и предложи на присъстващи представители на участниците да подпишат техническите и 
ценовите предложения на останалите участници. Техническите и ценовите предложения на 
всички участници с изключение на участника „Дик Медтех" ЕООД и „Инвар" ООД бяха 
подписани от Цонка Христова - управител на „Дик Медтех" ЕООД. Техническото и 
ценовото предложение на участника „Дик Медтех" ЕООД бяха подписани от Вера Беширова 
- упълномощен представител на „Елпак Лизинг" ЕООД. Техническото и ценовото 
предложение на участника „Инвар" ООД бяха подписани от Татяна Петрова - упълномощен 
представител на „Нова Медикъл" ООД. С това публичното заседание на комисията 
приключи в 10:15 ч. 

На 29.04.2015 г. в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, продължи работата на комисията, 
която провери съответствието на офертите на участниците с изискванията на възложителя, 
поставени в публичната покана. 

Участникът „Томед" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: Обособена 
позиция №13: Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение; 
3. Ценово предложение; 
4. Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с 
йонизиращи лъчи - заверено от участника копие; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
8. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати за обособената позиция, за която участникът подава оферта; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособената позиция, за която участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава 
оферта; 



3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта. 
4. Участникът има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001:2008 в 
областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура; 
5. Участникът притежава Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
апаратура, работеща с йонизиращи лъчи. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Томед" ООД 
отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „МДМ-97" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: Обособена 
позиция №5, Обособена позиция №7 и Обособена позиция №9: Участникът е представил 
следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
3. Ценово предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати по обособените позиции, за които участникът подава оферта; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособените позиции, за които участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособените позиции, за които участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. 



4. Участникът притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска 
апаратура. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „МДМ-97" ООД 
отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „Медитех Инженеринг" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: 
Обособена позиция №11. Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение; 
3. Ценово предложение; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
удостоверения за добро изпълнение; 
9. Декларация, че участникът разполага с материална база и технически възможности за 
извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001:2008 в 
областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура; 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът не е представил доказателства, че е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно 
обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в 
Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта. 
Представени са референции без дати, от които не е ясно кога участникът е изпълнил 
услугите. 
2. Участникът не е представил описание на сервизната база и транспортните средства, с 
които разполага; 
3. Участникът не е посочил, че разполага със сервизни специалисти, притежаващи 
съответната квалификация за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в 
сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава 
оферта. В представения списък по образец не са посочени имена и квалификация. 



Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Медитех 
Инженеринг" ООД не отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, 
поставени от възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът ЕТ „Чавдар Андреев" е подал оферта за следните обособени позиции: 
Обособена позиция №2. Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение; 
3. Ценово предложение; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
удостоверения за добро изпълнение; 
9. Декларация, че участникът разполага с материална база и технически възможности за 
извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособената позиция, за която участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът не е представил сертификат за внедрена система за управление на качеството 
от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура. 
Представил е декларация, че е в процес на сертифициране, но няма яснота кога и с какъв 
резултат ще завърши одитът на сертифициращия орган; 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът ЕТ „Чавдар 
Андреев" не отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „Медицинска Техника 2" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: 
Обособена позиция №2. Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 



2. Техническо предложение; 
3. Ценово предложение; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
удостоверения за добро изпълнение; 
9. Декларация, че участникът разполага с материална база и технически възможности за 
извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособената позиция, за която участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът не е представил сертификат за внедрена система за управление на качеството 
от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Медицинска 
Техника 2" ООД не отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, 
поставени от възложителя и не допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „Дик Медтех" ЕООД е подал оферта за следните обособени позиции: 
Обособена позиция №1, Обособена позиция №4, Обособена позиция №6, Обособена 
позиция №7, Обособена позиция №8, Обособена позиция №9, Обособена позиция №12, 
Обособена позиция №13. Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
3. Ценово предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 



6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособените позиции, за която участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособените позиции, за която участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. 
4. Участникът притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска 
апаратура. 

Участникът не отговаря на следните изисквания: 

За обособена позиция 13: 
1. Участникът не притежава лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
апаратура, работеща с йонизиращи лъчи. 
2. Участникът не разполага със сервизен специалист, притежаващ съответната квалификация 
и минимум 5 години опит. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Дик Медтех" 
ЕООД отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране по Обособени позиции 1, 
4, 6, 7, 8, 9 и 12. По Обособена позиция №13 участникът не отговаря на поставените от 
Възложителя изисквания и не се допуска до оценяване и класиране. 

Участникът „Елпак Лизинг" ЕООД е подал оферта за обособени позиции от 1 до 13 
включително. Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение - за всички n6n™fW« ™ 





4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с 
йонизиращи лъчи - заверено от участника копие; 
13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособените позиции, за които участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособените позиции, за които участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. 
4. Участникът притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска 
апаратура. 
5. Участникът притежава Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
апаратура, работеща с йонизиращи лъчи. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Елпак Лизинг" 
ЕООД отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „Нова Медикьл" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: 
Обособена позиция №1, Обособена позиция №7, Обособена позиция №12, Обособена 
позиция №13: Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
3. Ценово предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 



4. Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с 
йонизиращи лъчи - заверено от участника копие; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
8. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати за обособената позиция; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
13. Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с 
йонизиращи лъчи - заверено от участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособените позиции, за които участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособените позиции, за които участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за обособените позиции, за които участникът подава оферта. 
4. Участникът има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001:2008 в 
областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура; 
5. Участникът притежава Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
апаратура, работеща с йонизиращи лъчи. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Нова Медикъл" 
ООД отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Участникът „Инвар" ООД е подал оферта за следните обособени позиции: Обособена 
позиция №7 и Обособена позиция №8: Участникът е представил следните документи: 
1. Данни за лицето; 
2. Техническо предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
3. Ценово предложение - за всички обособени позиции, за които подава оферта; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 



5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 
7. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за 
която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателства за извършените услуги; 
9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с 
материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на 
медицинските апарати за обособените позиции; 
10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от 
участника копие; 
12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Участникът отговаря на следните изисквания: 
1. Участникът е изпълнил 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати 
еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за 
обособените позиции, за които участникът подава оферта; 
2. Участникът разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото 
техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, 
посочени в Техническите спецификации за обособените позиции, за които участникът подава 
оферта; 
3. Участникът разполага със сервизни специалисти, притежаващи съответната квалификация 
за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на 
медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите 
спецификации за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. 
4. Участникът притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството от серията ISO 9001:2008 в областта на сервизното обслужане на медицинска 
апаратура. 

Въз основа на гореизложеното Комисията установи, че участникът „Инвар" ООД 
отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от 
възложителя и допуска офертата му до оценяване и класиране. 

Комисията установи, че следните оферти на участниците по обособени позиции съдържат 
предложения, с 20% по-благоприятни от средноаритметичната стойност на предложенията 
на останалите участници: 

По показателя „Цена": 
„Дик Медтех" ЕООД: по обособени позиции: №7 (1750 лева без ДДС), №8 (1900 лева без 
ДДС), №9 (2480 лева без ДДС) 
По показателя „Срок за отзоваване на повиквания": 
„Томед" ООД: по обособена позиция №13 (60 минути) 
„Нова Медикъл" ООД: по обособена позиция: №7 (30 минути). 
„МДМ-97" ООД: по обособена позиция: №7 (30 минути) 



„Елпак Лизинг" ЕООД: по обособени позиции: №1 (38 минути), №7 (28 минути), №8 (43 
минути), №12 (36 минути), №13 (42 минути) 

Участниците представиха в срок исканите обосновки. 

На закрито заседание, проведено на 20.05.2015 г. Комисията разгледа представените от 
участниците обосновки. 

Участникът „Дик Медтех" ЕООД е представил обосновка на предложените цени по 
обособени позиции №7, №8 и №9 с писмо с вх. №20-50 / 30.04.2015 г. В обосновката 
участникът е изтъкнал обективни обстоятелства, обсуславящи икономичност при изпълнение 
на поръчката, а именно: наличие на други клиенти, които посещават в населените места по 
обособените позиции (Велинград, Банкя и Момин проход), икономичност на транспортните 
средства и ниски транспортни разходи. 

Комисията единодушно приема, че изтъкнатите обстоятелства са обективни и съобразени с 
конкретните параметри на офертата. Въз основа на това Комисията приема представената 
обосновка и допуска участника „Дик Медтех" ЕООД до оценяване и класиране по обособени 
позиции №7, №8 и №9. 

Участникът „Томед" ЕООД е представил обосновка на предложения срок за отзоваване на 
повиквания с писмо с вх. № 20-54 / 04.05.2015 г. В обосновката участникът е изтъкнал 
обективни обстоятелства - наличие на сервизна база в близост до обекта по обособената 
позиция - филиал Павел Баня. Участникът е представил доказателство - разпечатка от сайт 
www.bgmaps.com, от която е видно, че предвиденото време за достигане от базата до 
филиала на Възложителя е 42 минути, а участникът е предложил 60 минути срок за 
отзоваване на повиквания, от което е видно, че са предвидени 18 минути за приемане на 
повикването, приготовление и реалистично определено време за пътуване, предвид, че пътят 
между двете точки е с ниска степен на натовареност. Въз основа на изложеното Комисията 
приема представената обосновка и допуска участника „Томед" ЕООД до оценяване и 
класиране по Обособена позиция № 13. 

Участникът „Нова Медикъл" ООД е представил обосновка на предложения срок за 
отзоваване на повиквания с писмо с вх. № 20-49 / 30.04.2015 г. Участникът е посочил, че 
разполага със складова база, разположена в град София, ул. „Адам Мицкевич" №4В и 
разполага със собствен автопарк. Участникът е предложил 30 минути срок за отзоваване на 
повиквания, но не е посочил или представил доказателства, че е предвидил време за 
приемане на повикването, приготовление и реалистично определено време за пътуване 
предвид, че пътят до мястото на изпълнение е с висока степен на натовареност. Поради 
изложените съображения комисията не приема представената обосновка и не допуска 
участника участника „Нова Медикъл" ООД до оценяване и класиране по Обособена позиция 
№7. 

Участникът „МДМ - 97" ООД е представил обосновка на предложения срок за отзоваване на 
повиквания с писмо с вх. № 20-56 / 04.05.2015 г. Участникът е посочил, че разполага със 
складова база, разположена в град София, жк Люлин - 7 и разполага със собствен автопарк, 
като всички сервизни специалисти притежават правоспособност за управление на МПС. 
Участникът е предложил 30 минути срок за отзоваване на повиквания, но не е посочил или 
представил доказателства, че е предвидил време за приемане на повикването, приготовление 
и реалистично определено време за пътуване предвид, че пътят до мястото на изпълнение е с 
висока степен на натовареност. Поради изложените съображения комисията не приема 
представената обосновка и не допуска участника участника „МДМ - 97" ООД до оценяване и 
класиране по Обособена позиция № 7. 

Участникът „Елпак Лизинг" ЕООД е представил обосновка на предложения срок за 
отзоваване на повиквания с писмо с вх. № 20-48 / 30.04.2015 г. В обосновката си участникът 
не е посочил конкретни обосновки за всяка обособена позиция, за която е изискано, не е 
базирал обосновката си на нито една от предпоставките за приемане съгласно чл.70 ал.2 от 
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ЗОП. Изложени са само общи фрази. Посочено е, че участникът разполага със сервизни бази 
в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора, Бургас и Враца, но не е 
обосновано как и от коя база до мястото по коя от обособените позиции ще стига, дали е 
предвидено време за приемане на повикването, приготовление и реалистично определено 
време за пътуване предвид натоварвеността на трафика до всяка от точките. Поради 
изложените съображения комисията не приема представената обосновка и не допуска 
участника „Елпак Лизинг" ЕООД до оценяване и класиране по обособени позиции №1 , 7, 8 
и 12. 

Предвид предварително заложеното условие в публичната покана, че освен в случаите по 
чл.70 от ЗОП, Комисията може да изиска обосновка на предложения срок за отзоваване на 
повиквания когато има съмнения, че предложеният от участника срок е нереалистично 
кратък, предвид предложените от участника „Елпак Лизинг" ЕООД срокове по обособени 
позиции: №2 (43 минути), №3 (32 минути), №5 (52 минути), №11 (23 минути) е 
нереалистично кратък, предвид, че във времето за отзоваване се включва приемане и 
обработване на сигнал и изпращане на екип, комисията взе решение да изиска от участника 
„Елпак Лизинг" ЕООД да представи обосновка на предлаганите срокове за отзоваване на 
повиквания по посочените обособени позиции. 

Комисията се събра отново на закрито заседание на 03.06.2015 г. и разгледа представените 
обосновки. 

Участникът „Елпак Лизинг" ЕООД е представил обосновка на предложения срок за 
отзоваване на повиквания с вх. № 20-76 / 25.05.2015 г. В обосновката си участникът не е 
посочил конкретни обосновки за всяка обособена позиция, за която е изискано, не е базирал 
обосновката си на нито една от предпоставките за приемане съгласно чл.70 ал.2 от ЗОП. 
Изложени са само общи фрази. Посочено е, че участникът разполага с различни системи за 
управление на качеството и с разрешение за търговия на едро с медицински изделия, което 
няма отношение към времето за достигане от една до друга точка. Не е обосновано как и от 
коя база до мястото по коя от обособените позиции ще стига, дали е предвидено време за 
приемане на повикването, приготовление и реалистично определено време за пътуване 
предвид натоварвеността на трафика до всяка от точките. Комисията сравни посочените от 
участника срокове с предвиденото време само за придвижване от най-близката база до 
съответния филиал съгласно данните по сайта www.bgmaps.com и установи следното: 

По обособена позиция №2: Разстоянието от с. Овча могила до най-близката база на 
участника, намираща се в гр. Плевен (участникът не посочва адрес на базата, по данни 
www.elpak.bg адресът е град Плевен, ул. „Яне Сандански"№2) е 57 km. По данни от сайта то 
се изминава за 50 минути. Участникът е предложил срок за отзоваване 43 минути, като в това 
време следва да се включва и приемане на повикването и приготовление. 

По обособена позиция №3: Разстоянието от гр. Вършец до най-близката база на участника, 
намираща се в гр. Враца (участникът не посочва адрес на базата, по данни www.elpak.bg 
адресът е град Плевен, ул. „Яне Сандански"№2) е 138 km. По данни от сайта то се изминава 
за 77 минути. Участникът е предложил срок за отзоваване 32 минути, като в това време 
следва да се включва и приемане на повикването и приготовление. 

По обособена позиция №5: Разстоянието от базата на Възложителя в гр. Кюстендил, ул. „Цар 
Симеон I" №28 - до най-близката база на участника, намираща се в гр. София - най-
западната точка (участникът не посочва адрес на базата, по данни от www.elpak.bg адресът е 
град София, ул. „Владайска" №99-101) е около 83 km. По данни от сайта то се изминава за 
около 72 минути. Участникът е предложил срок за отзоваване 52 минути, като в това време 
следва да се включва и приемане на повикването и приготовление. 

По обособена позиция №11: Разстоянието от базата на Възложителя в гр. Поморие до най-
близката база на участника, намираща се в гр. Бургас (участникът не посочва адрес на базата, 
по данни от www.elpak.bg адресът е град Бургас, ул. „Перущица" №53) е около 21 km. По 
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данни от сайта то се изминава за около 23 минути. Участникът е предложил срок за 
отзоваване 23 минути, като в това време следва да се включва и приемане на повикването и 
приготовление. 

Оферираните срокове по горепосочените позиции са изчислявани при идеални условия 
съгласно най-популярния източник за изчисляване на време и разстояние -
www.bgmaps.com, без да се вземе предвид технологично време за реакция - приемане на 
повикване, организация по изпращане на сервизен техник и т.н. неизбежни логистични 
дейности. От изложеното е видно, че предложените от участника срокове са фиктивни и 
оферирани само за целта на процедурата, без участникът да може да докаже реална 
възможност те да бъдат изпълнени, което е в нарушение на принципа за свободна и лоялна 
конкуренция, нормативно установен в чл.2 т.2 от ЗОП. Поради това комисията единодушно 
реши да не допусне участника „Елпак Лизинг" ЕООД до оценяване и класиране по 
Обособени позиции №№ 2, 3, 5 и 11. 

Заседанието приключи на 03.06.2015 г. 

На закрито заседание, проведено на 18.06.2015 г. Комисията оцени офертите на допуснатите 
до оценяване и класиране участници както следва: 

По Обособена позиция №1: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 3228 лв. 60 т. 45 мин. 40 т. 100 т. 

„Нова Медикъл" ООД 3675 лв. 52.71 т. 50 мин. 36 т. 88.71 т. 

По Обособена позиция №2: няма участник, допуснат до оценяване и класиране. 

По Обособена позиция №3: няма участник, допуснат до оценяване и класиране. 

По Обособена позиция №4: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 1980 лв. 60 т. 65мин. 25.85 т. 85.85 т. 

„Елпак Лизинг" ЕООД 2544 лв. 46.70 т. 42 мин. 40 т. 86.70 т. 

По Обособена позиция №5: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„МДМ - 97" ЕООД 2800 лв. 60 т. 80 мин. 40 т. 100 т. 

По Обособена позиция №6: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 2280 лв. 60 т. 170 мин. 32.94 т. 92.94 т. 

http://www.bgmaps.com


„Елпак Лизинг" ЕООД 2760 лв. 49.57 т. 140 мин. 40 т. 89.57 т. 

По Обособена позиция №7: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 1750 лв. 60 т. 150 мин. 40 т. 100 т. 

„Инвар" ООД 2471 лв. 42.49 т. 235 мин. 25.53 т. 68.02 т. 

По Обособена позиция №8: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 1900 лв. 60 т. 80 мин. 40 т. 100 т. 

„Инвар" ООД 2868 лв. 39.75 т. 97 мин. 32.99 т. 72.74 т. 

По Обособена позиция №9: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„МДМ - 97" ЕООД 3200 лв. 46.5 т. 120 мин. 30.67 т. 77.17 т. 

„Дик Медтех" ЕООД 2480 лв. 60 т. 100 мин. 36.80 т. 96.80 т. 

„Елпак Лизинг" ЕООД 3150 лв. 47.24 т. 92 мин. 40 т. 87.24 т. 

По Обособена позиция №10: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Елпак Лизинг" ЕООД 3180 лв. 60 т. 145 мин. 40 т. 100 т. 

По Обособена позиция №11: няма участник, допуснат до оценяване и класиране. 

По Обособена позиция №12: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

Оценка Срок за 
отзоваване в 
минути 

Оценка Обща 
оценка 

„Дик Медтех" ЕООД 2988 лв. 60 т. 50 мин. 40 т. 100 т. 

„Нова Медикъл" ООД 3750 лв. 47.81 т. 80 мин. 25 т. 72.81 т. 

По Обособена позиция №13: 

Участник Предложена 
цена в лв. без 

Оценка Срок за 
отзоваване в 

Оценка Обща 
оценка 



ДДС минути 
„Томед" ЕООД 3960 лв. 58.64 т. 60 мин. 40 т. 98.64 т. 

„Нова Медикъл" ООД 3870 лв. 60 т. 120 мин. 20 т. 80 т. 

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира участниците по обособени 
позиции както следва: 

Обособе 
на 
позиция 
№ 

Първо място Точки Второ място Точки 

1. „Дик Медтех" ЕООД 100 т. „Нова Медикъл" ООД 88.71 т. 

4. „Елпак Лизинг" ЕООД 86.70 т. „Дик Медтех" ЕООД 85.85 т. 

5. „МДМ - 97" ЕООД 100 т. - -

6. „Дик Медтех" ЕООД 92.94 т. „Елпак Лизинг" ЕООД 89.57 т 

7. „Дик Медтех" ЕООД 100 т. „Инвар" ООД 68.02 т. 
8. „Дик Медтех" ЕООД 100 т. „Инвар" ООД 72.74 т. 

9. „Дик Медтех" ЕООД 96.80 т. „Елпак Лизинг" ЕООД 87.24 т. 

10. „Елпак Лизинг" ЕООД 100 т. - -

12. „Дик Медтех" ЕООД 100 т. „Нова Медикъл" ООД 72.81 т. 

13. „Томед" ЕООД 98.64 т. „Нова Медикъл" ООД 80 т. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори с участниците, класирани на първо 
място по обособени позиции. 

Работата на комисията приключи със закриване на последното заседание на 18.06.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 
Председател: 

Членове: 


