ПРОТОКОЛ № 3
Днес 25.04.2016год., 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
трето 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.
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. Председателят на комисията докладва, че в определения с Протокол
2/08.04.2016год. срок за представяне на документи/пет работни дни/ - същият е получен от
участника „АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА” ЕООД, гр.Стара Загора на 13.04.2016год. и от
участника "МУЛТИМЕД -5”ООД, гр.Стара Загора на 12.04.2016год.
По реда на постъпване на офертите на участниците, комисията пристъпи към
проверка за редовността на представените документи, като резултатите от проверката са
както следва:
1.1.
Писмо с вх.№700023/15.04.2016год., постъпило от
„АЛЕКСАНДЪР
МЕДИКА” ЕООД. Съгласно решението на комисията от предходното заседание
участника следваше да представи следните документи:
• 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 подобен документ, съгласно изискването по т. 9.5.11 от
утвърдената документация.
• 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.
Комисията се запозна с представените допълнителни документи от участника
„АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА” ЕООД, гр. Стара Загора, а именно:
Декларация от управителя на дружеството - участник, че ремонтите ще се
осъществяват само с оригинални резервни части и фирмата разполага с актуален софтуер
за извършване на дейността. Към декларацията производителят прилага копия от
оторизационни писма, а именно:
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Писмо за оторизация от 18.06.2013г. Хейер Медикъл АГ Германия - официален
производител на медицинска апаратура за анестезия, вентилатори за интензивни грижи,
пациентни монитори и инхалаторни апарати, с което упълномощава „АЛЕКСАНДЪР
МЕДИКА” ЕООД да извършва всички задължения за монтаж, техническо обслужване и
поддръжка за техниката, предложена за доставка от производителя, който предоставя и
пълна гаранция съгласно гаранционните клаузи за тази техника. В оторизационното писмо
се сочи, че производителят може да предостави резервни части за минимален период от 10
години.
Оторизационно писмо от 20.06.2014г. от „ЕС ЕЛ- МЕДИКАЛ ЕООД” ООД,
търговски представител на Хейер Медикъл АГ Германия и HEINEN +LOVENSTEIN
GmbHq GERMANY, производители на апаратура за анестезия, вентилатори за интензивни
грижи, пациентни монитори, с което упълномощават участника да извършва офериране,
доставка и инсталация на техническо оборудване и апаратура, произведена от цитираните
по-горе производители, както и гаранционно и следгаранционно техническо обслужване и
обучение за работа с апаратурата. В оторизационното писмо е посочено, че фирмата
разполага със сертифицирани технически специалисти, преминали обучение в заводите
производители, актуален софтуер за сервизиране на съответната апаратура, както и с
възможност за обезпечаване доставка на оригинални резервни части за минимален период
от 10 години.
Съгласно изискванията на Възложителя, посочени на стр. 20 от документацията
- т. 9.5.11. и 9.5.12., при подаване на оферта за обособени позиции № 7 и 24 при
необходимост от използване на специализиран софтуер, участникът следва да представи
декларация, че разполага с актуален такъв, придружена с писмо от фирмата производител
или друг подобен документ, а при подаване на оферта за обособени позиции № 7 , 24, 28,
30 и 37, участникът следва да представи декларация, че може да предостави оригинални
нови резервни части, придружена с писмо от фирмата производител. Видно от
техническата спецификация, неразделна част от документацията, апаратите, включени
като отделни номенклатури в обособена позиция № 7 представляват медицинска
апаратура производство на фирмата Drager. Медицинските апарати, включени като
отделни номенклатури в обособена позиция № 37 са също апарати, производство на
фирма Drager. Възложителят недвусмислено е посочил в документацията и в частност
техническата спецификация, че участниците за тези две обособени позиции - № 7 и № 37
следва да представят декларации, придружени с писма от фирмата, производител на
медицинската апаратура. Видно от техническата спецификация всички апарати в
обособени позиции 7 и 37 са производство на фирмата Drager, следователно участникът
следва да представи съответните писма именно от производителя на медицинската
апаратура - фирмата Drager. Такива писма от Drager участникът не представя в дадения
му срок от 5 работни дни.
Поради липса на изискуемите от Възложителя документи -писма от фирмата
Drager - производител на медицинска апаратура по обособени позиции № 7. и № 37 /
съгласно изискванията на Възложителя по т. т. 9.5.11. и 9.5.12 от документацията/,
комисията не допуска участника „АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА” ЕООД до по-нататъшно
участие в откритата процедура за обособени позиции № 7 и № 37, поради несъответствие
на представените от участника документи за подбор, изисквани от Възложителя.

1.2.
Писмо с вх.№ 70 00 23/18.04.2016г., постъпило от фирма "МУЛТИМЕД 5”ООД. Съгласно решението на комисията от предходното заседание участника следваше
да представи следните документи:
•
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
Комисията се запозна с допълнително представените документи от участника
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