
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
Доклад /30.01.2018г. 

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП, за резултатите от работата 

на комисията, назначена със Заповед № 02-1088/18.12.2017 г. на Изпълнителния Директор на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира 

предложенията подадени за участие публично състезание - процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска 

апаратура на МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”, открита с Решение № 428/24.11.2017г. и 

публикувано обявление в АОП с №  00748-2017-0028/24.11.2017г. 

 

Уважаема д-р Савчева, 

 В периода 18.12.2017 – 29.01.2018 г се проведоха заседанията на комисията, назначена с 

горецитираната заповед със задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за 

участие публично състезание - процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ  „Д-р Тота 

Венкова АД”. 

На всички заседания комисията заседава в пълен състав и не се наложиха промени в състав 

на комисията. Всички действия на комисията на надлежно протоколирани и протоколите са 

подписани от всички членове на комисията без особено мнение.  

По време на заседанията комисията беше в следния състав: 

Председател:  инж. Ваня Шопова – инженер медицинска апаратура 

Членове:  1. адв. Николай Миланов 

  2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки; 

За участие в процедурата в деловодството на лечебното заведение  постъпиха осемнадесет 

предложения както следва: 

1. Вх. № 1/ 11.12.2017 г. 09:30ч – участник „Килимед” ООД 

2. Вх. № 2/13.12.2017 г. 09:10 ч – участник „Тримед Медикал“ ООД 

3. Вх. № 3/14.12.2017 г 10:20 ч – участник „МТИ“ ООД 

4. Вх. № 4/14.12.2017 г  10:30 ч – участник „Сименс Хелткеър“ ЕООД 

5. Вх. № 5/ 14.12.2017 г 10:35ч – участник „Инфомед” ЕООД 

6. Вх. № 6/14.12.2017 г 10:37 ч – участник „СМТ“ ЕООД 

7. Вх. № 7/14.10.2017 г 11:50 ч – участник „Медимаг“ ЕООД 

8. Вх. № 8/14.12.2017 г 12:00 ч – участник „Сервизмед“ ООД 

9. Вх. № 9/14.12.2017 г 12:25 ч – участник „ЕТГ“ ЕООД 

10. Вх. № 10/14.12.2017 г 12:30 ч – участник „Джи и Хелткеър България“ ЕООД 

11. Вх. № 11/14.12.2017 г 13:00 ч – участник „Драгнев и сие“ ООД 

12. Вх. № 12/15.12.2017 г 09:25 ч – участник „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД 

13. Вх. № 13/15.12.2017 г 09:30 ч – участник „Елпак лизинг“ ЕООД 

14. Вх. № 14/15.12.2017 г 09:32 ч – участник „Медитех“ ООД 

15. Вх. № 15/15.12.2017 г 09:45 ч – участник „Аквахим“ АД 
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16. Вх. № 16/15.12.2017 г 10:15 ч – участник „Медиком 2000“ ООД 

17. Вх. № 17/15.12.2017 г 11:40 ч – участник „Янус“ ЕООД 

18. Вх. № 18/15.12.2017 г 14:00 ч – участник „ЕТ Коев“  Габрово 

В деловодството на МБАЛ Габрово не са регистрирани оферти, постъпили след крайния 

срок или върнати оферти.  

I. Кратко описание на работния процес 

1.1. След като се запозна със списъка на участниците комисията извърши действия 

подробно описани в Протокол № 1, а именно:   

- Отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка (оферта), оповестяване на нейното 

съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ съгласно изискванията на чл.54 ал. 1-5 от ППОЗП. 

-Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

- На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпрати протокола на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача.  

 1.2. След изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнителните документи изискани от участниците съгласно Протокол 

№1/18.12.2017г, съдържащ констатации относно проверка на документите в офертите на 

участниците, които съдържат информация за личното състояние и критериите за подбор – 

подробно отразени в Протокол №2 

1.3. Комисията продължи своята работа по разглеждане на допуснатите оферти и 

разглеждане на техническите им предложения- подробно описани в протокол № 2 

1.3. На основание чл. 107, т.2, буква а от ЗОП, комисията  предлага за отстраняване 

участник №16 „Медиком 2000“ ООД за ОП 1 с мотива: Съгласно направеното Решение за промяна 

и направените разяснения качени на профила на купувача в електронното досие на тази 

процедура има изискване за представяне към техническото предложение и на Декларация за 

дистанционна  поддръжка, която участникът не е представил. 

1.5. На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията  единодушно реши и  насрочи открито 

заседание за отваряне на ценовите оферти  на допуснатите участници, което да се проведе на 

23.01.2018 г от 12:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находяща се на 

адрес: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев детския №1 

1.6.  На 23.01. 2018 г Комисията пристъпи към отваряне  на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им. На откритата част на заседанието  

присъстваха представители на фирмите участници, които се легитимираха и подписаха на списък 

на присъстващите лица. 

1.7.На 29.01.2018 г комисията продължи своята работа  на закрито заседание за разглеждане 

на ценовите предложения на допуснатите участници.  Комисията не извърши проверка за 

наличие на по-благоприятно ценово предложение, тъй като за всяка позиция има едно или две 

предложения, които отговарят на изискванията на Възложителя и не е приложимо. След 

приключване на всички действия комисията извърши класиране на участниците както следва: 

Обособена позиция №1  Рентгенова апаратура Дженерал Електрик 



1 място Участник № 12 „Медикъл Имейджинг Сървис” ООД ,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, квартал Република 2, ул. Ванда №3 с предложена цена за  месечен 

абонамент и сервиз  1940,00 лв с ДДС и обща година ст-ст: 23280.00 лв с ДДС. 

2 място Участник № 10 „Джи и Хелткеър България” ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. Драган Цанков №36, СТЦ Интерпред, Офис 405 Б с предложена цена за  

месечен абонамент и сервиз  1980,00 лв с ДДС и обща година ст-ст: 23760.00 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция №2 Апаратура образна диагностика Сименс 

1 място Участник № 16 „Медиком 2000” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. Братя  Миладинови № 57, ет.1, ап.2 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 

4260,00 лв с ДДС и обща година ст-ст: 51120.00 лв с ДДС. 

2 място Участник № 12 „Медикъл Имейджинг Сървис” ООД ,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, квартал Република 2, ул. Ванда №3 с предложена цена за  месечен 

абонамент и сервиз 4380,00 лв с ДДС и обща година ст-ст: 52560.00 лв с ДДС. 

3 място Участник № 4 „Сименс Хелткеър” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София,  ул. Кукуш №2 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 4968.00 лв с ДДС и обща 

година ст-ст: 59 616.00 лв с ДДС 

 

Обособена позиция №3 Рентгенова апаратура 

1 място Участник № 18 ЕТ „Коев – Цоньо Коев”,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Габрово, ул. Чардафон № 34, вх. А с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 255,00 лв с 

ДДС и обща година ст-ст: 3060.00 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция №5 Лабораторна апаратура 

1 място Участник № 6 „СМТ” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. Христо Караминков № 32 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 330,00 

лв с ДДС и обща година ст-ст: 3960.00 лв с ДДС 

 

Обособена позиция №6 Лабораторна апаратура 

1 място Участник № 15 „Аквахим” АД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

Дружба №2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83  с предложена  часова ставка 144,00 лв с ДДС и обща 

прогнозна годишна ст-ст 1728,00 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция №8 Лабораторна апаратура 

1 място  Участник № 9 „ЕТГ” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Тракия №15, ет.1, офис 1 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 150,00 лв с ДДС и 

обща година ст-ст: 1800.00 лв с ДДС 

 

Обособена позиция №9 Апаратура за патоанатомия Leika 

1 място Участник № 3 „Медицинска техника инженеринг” ООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б, ул. Димитър Моллов с  предложена часова ставка 

84,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна ст-ст: 840,00 лв с ДДС 

 



Обособена позиция №11 Апаратура за пациентно мониториране 

1 място Участник № 17 „Янус” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. 

Опълченска №27  с предложена часова ставка 100,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна ст-ст 

600,00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №12 Обща лабораторна  и офталмологична апаратура 

1 място Участник № 11 „Драгнев и сие” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Габрово, ул. Н. Рилски № 2 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 969,50 лв с ДДС и 

обща година ст-ст: 11634.00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №15 Наркозна и дихателна апаратура 

1 място Участник № 1 „Килимед” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Петко Каравелов бл.18А, ап.21 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 506 лв с ДДС и 

обща година ст-ст: 6072,00 лв с ДДС 

Обособена позиция №16 Обща мед. а-ра: регистрираща, ултразвукова, операционна, 

физиотерапия, 

1 място Участник № 17 „Янус” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. 

Опълченска №27 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 2040,00 лв с ДДС и обща 

година ст-ст: 24480.00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №17 Eндоскопска и ултразвукова апаратура 

1 място Участник № 5 „Инфомед” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Акад. Иван Гешов № 2, БЦ Сердика, сграда1, ет.3  с предложена  часова ставка 162,00 лв с ДДС и 

обща прогнозна годишна ст-ст: 2106,00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №18 Стерилизационна техника 

1 място  Участник № 13 „Елпак Лизинг” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, ул. Д-р Иван Богоров №12 с предложен месечен абонамент и сервиз  1437,00 лв с ДДС и 

обща година ст-ст: 17244.00 лв с ДДС. 

2 място Участник № 14 „Медитех” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Голям Братан № 8 с предложена цена за  месечен абонамент и сервиз 1488,00 лв с ДДС и обща 

година ст-ст: 17856.00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №19 Стерилизационна техника 

1 място Участник № 8 „Сервизмед” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1 с предложена часова ставка 180,00 лв с ДДС и обща 

прогнозна годишна ст-ст 1800,00 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция №20 Друга медицинска апаратура 

1 място Участник № 7 „Медимаг” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

Манастирски ливади –Изток, ул. Димитър Сагаев № 19 с  предложена часова ставка 144,00 лв с 

ДДС и обща прогнозна годишна ст-ст 722,00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №23 Ендоскопска апаратура 



1 място Участник № 2 „Тримед Медикал” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1680, ул. Хайдушка гора № 59, вх.1, ет.1, оф.1 с предложена  часова ставка 60,00 лв с ДДС и 

обща прогнозна годишна ст-ст: 9000,00 лв с ДДС 

Обособена позиция №24 Ултразвукова апаратура 

1 място Участник № 13 „Елпак Лизинг” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул. Д-р Иван Богоров №12  с предложена  часова ставка 84,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна 

ст-ст 336,00 лв с ДДС. 

Обособена позиция №27 Инфузионни помпи ИП2/50,50/2,SP4,Braun,капкови 

1 място Участник № 17 „Янус” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. 

Опълченска №27 с предложена  часова ставка 24,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна ст-ст 

1320,00 лв с ДДС. 

 

Обособена позиция №28 А-ти за кръвно налягане 

1 място Участник № 17 „Янус” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. 

Опълченска №27 с часова ставка 10,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна ст-ст 160,00 лв с ДДС. 

2 място Участник № 11 „Драгнев и сие” ООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Габрово, ул. Н. Рилски № 2  спредложена  часова ставка 12,00 лв с ДДС и обща прогнозна годишна 

ст-ст 192,00 лв с ДДС. 

 
 1.8. Предлага на Възложителя за изпълнител на проведената процедура с предмет: 

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ  „Д-р Тота 

Венкова АД”,  да бъде определен участника класиран на първо място за съответната обособена 

позиция 

Мотиви: предложената от него оферта за съответната обособена позиция е с най-ниска 

цена. 

1.9. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП предлага на Възложителя  частично прекратява   

процедурата за следните позиции: 

Обособена позиция №4 Радиоизотопна апаратура 

Обособена позиция №7 Лабораторна апаратура 

Обособена позиция №10 Апаратура за анестезия 

Обособена позиция №13 Специализирана офталмологична апаратура 

Обособена позиция №14 Хемодиализна апаратура 

Обособена позиция №21 Друга медицинска апаратура 

Обособена позиция №22 Друга медицинска апаратура 

Обособена позиция №25 Апаратура за анестезия 

Обособена позиция №26 Дихателна апаратура  

Мотиви:  За описаните по-горе обособени позиция не е подадена нито една оферта.  

 

Съгласно разпоредбите на чл.106, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60, ал.2 и ал.3 от ППОЗП, и на 

основание чл181, ал.6 от ЗОП настоящия доклад заедно с протоколи 1, 2, 3 от работата на 

комисята се предава на Възложителя за утвърждаване  ииздаване на Решение за класиране на 

участниците и избор на изпълнител по проведена процедура публично състезание – по реда на 



ЗОП с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ  „Д-

р Тота Венкова АД 

Докладът ще бъде публикуван заедно с протоклите и на страница на профила на купувача на 

МБАЛ Габрово. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 

комисията: 

Председател: ………………………………………..   

/ инж. Ваня Шопова – инженер медицинска апаратура/ 

Членове:  1. …………………………………… 

/адв. Николай Миланов/ 

  2. ………………………………… 

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки/ 

 

Дата на предаване: …………………………….. 

Утвърдил: ……………………………………………. 

Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 

 

Дата на утвърждаване: ………………………… 


