ПРОТОКОЛ № 2
Днес 08.04.2016год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № 296/28.03.2016год. на
Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на
второ закрито заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на
обществена поръчка за: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА
МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 47 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ” за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора,
открита с Решение № 150/12.02.2016год., на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП и във връзка
с чл. 68, ал.1 от ЗОП.
т.
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. Д-р Живко Иванов Желязков - Зам. директор медицинска дейност
Членове:
2. адв.Татяна Стоянова Кекевска
3.инж. Пламен Йорданов Чувиков - Началник Капитално строителство и
инвестиционни проекти
4. Павел Димитров Павлов - Специалист МТ и метрология
5. Ивайло Йорданов Димитров - Специалист компютърни мрежи и системи
Техн.секретар - Ваня Богданова - Ръководител ОП
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов
2. Иван Велинов Петров - зам.директор управление на финансовите
ресурси
I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като изслуша доклада на
инж. Пламен Чувиков и Павел Павлов за извършената проверка на представените от
участниците документи в пликове № 1, съобразно решението на комисията от
предходното заседание.
Комисията одобри единодушно доклада на членовете на комисията, притежаващи
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията пристъпи
към проверка на останалите документи, които следва да съдържа Плик № 1 и вземане на
решение за допускане на участниците до по нататъшно участие.
Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки участник следва да съдържа
документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които
се отнасят до критериите за подбор на участниците, както и документите, изискани от
Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в документацията за участие в
процедурата.
По реда на постъпването на офертите на участниците, Комисията пристъпи към
проверка за наличието и редовността на представените документи, като резултатите от
проверката са както следва:
1.
ЕТ "САВЕНА-ТОДОР САВОВ”, гр. София - оферта с вх. №70 00
23/25.03.2016год., постъпила в 08:00ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на
участника ЕТ "САВЕНА-ТОДОР САВОВ”, гр. София съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т 1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
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поръчката и в документацията за участие в процедурата. Размерът на представената от
участника гаранция за участие е 1,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататьшно участие.
2.
ЕТ "БОНЧО ЗАПРЯНОВ". гр. Стара Загора - оферта, постъпила с вх. №70
00 23.1/25.03.2016г„ в 10:20ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
ЕТ "БОНЧО ЗАПРЯНОВ", гр.Стара Загора, съдържа^ документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата. Размерът на представената от
участника гаранция за участие е 50,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
3.
"ДРЕГЕР MF, ЛПИКАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. гр.СоФия - оферта с вх. №70 00
23.2/25.03.2016г., постъпила в 10:25ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
" /ТРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.София, съдържа документи, изискани
от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до
критериите за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в
обявлението за поръчка и в документацията за участие в процедурата. Размерът на
представената от участника гаранция за участие е 140,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
4.
"ТОМЕД" ООД, гр.Стара Загора - оферта с вх. № 70 00 23.3/25.03.2016г„
постъпила в 10:40ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ТОМЕД" ООД, гр.Стара Загора, съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор,
както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата. Размерът на представената от участника
гаранция за участие е 90,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
5.
"АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА" ЕООД. гр.Стара Загора - оферта с вх. № 70 00
23.4/25.03.2016г., постъпила в 11:05ч.

Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА" ЕООД, гр. Стара Загора съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие. Размерът на представената от участника гаранция
за участие е 339,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
Комисията установи, че в плик № 1 „Документи за подбор” участникът не е
представил за обособена позиция № 7:
• Декларация удостоверяваща, че разполага с актуален/специален/софтуер,
като същата следва да бъде придружена с писмо от фирмата производител или друг
!додобен документ, съгласно изискването по т. 9.5.11, от утвърдената документация.
Комисията установи, че в плик № 1 „Документи за подбор” участникът не е
представил за обособена позиция № 7 и № 37:
• Декларация която удостоверява, че може да предостави оригинални нови
резервни части, която трябва да бъде придружена с писмо от фирмата производител,
съгласно изискването по т. 9.5.12 от утвърдената документация.
С оглед на това и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани констатираните нередовности.
За обособени позиции № 8, 9, 16, 25, 38, 39, 40, 43 комисията установи, че
участникът е представил всички изискуеми от Възложителя и ЗОП документи, отнасящи
се до критериите за подбор на участниците и се допуска до по-нататъшно участие за
обособени позиции № 8, 9,16, 25, 38, 39,40, 43.
6.
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, гр. Стара Загора - оферта с вх. № 70 00
23.5/25.03.2016г., постъпила в 11:50ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД, гр. Стара Загора, съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата. Размерът на представената от
участника гаранцията за участие е 100,00лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
7.
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна - оферта с вх. №70 00 23.6/25.03.2016г„
постъпила в 12:00ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна. съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор,
както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата. Размерът на представената от участника
гаранция за участие е 230,70лв.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
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Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
8. „АКВАХИМ”АД. гр. София - оферта с вх. №70 00 23.7/25.03.2016г..
постъпила в 12:03ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
..АКВАХИМ”АД. гр.София. съдържа документи, изискани от Възложителя, съглаено
чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и
документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата.
Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настояация протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.
9. Оферта с вх.№70 00 23.8/25.03.2016г. - „СОФАРМА ТРЕЙ7ТИНГ”АЛ.
гр.София, постъпила в 13:10ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
„СОФАРМА ТРЕИДИНГ” АЛ■гп.София съдържа документи, изискани от Възложителя,
съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор,
както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в
документацията за участие в процедурата.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се
допуска до по-нататъшно участие.

10. „МУЛТИМЕД - 5” ООД, гр. Стара Загора -оферта с вх. №70 00
23.9/25.03.2016г., постъпила в 14:30ч.
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на участника
„МУЛТИМЕД - 5” ООД, гр. Стара Загора, съдържа документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за
поръчка и в документацията за участие в процедурата.
Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са описани в
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
В плик № 1 „Документи за подбор” се установи, че участникът не е представил
за обособена позиция № 26:
•
документи за преминато обучение за съответния вид апаратура. За доказване
на това обстоятелство, участникът следва да представи надлежен сертификат или други
еквивалентни документи, съгласно изискването по т.9.5.9 от утвърдената документация.
С оглед на това и на основание Чл. 68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани констатираните нередовности
Комисията установи, че за останалите обособени позиции, участникът е представил
всички изискуеми от Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за
подбор на участниците и допуска до участие участника за обособени позиции № 1, 2, 3,
5,11, 16,17, 25,27, 29,31,32, 34,38,39, 40,41,42, 43,44.
Констатираните от Комисията нередовности, отнасящи се до офертите на
"АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА" ЕООД и „МУЛТИМЕД - 5”ООД - изискуеми документи
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