
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 

 

 

    Протокол № 1 /28.01.2015 год 

Днес, 28.01.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при  МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 
86/28.01.2015 г на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за 
задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура –договаряне 
без обявление с предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” 

Заседанието започна в 10:00 ч. 
Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  инж. Ваня Шопова 

Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. адв. Николай Миланов 

 В срока, определен в поканата изпратена до участниците /27.01.2015 г 16:00 ч/ са подадени 
2/две/ предложения по реда на тяхното постъпване както следва: 

1. Вх. № 1/26.01.2015 г 11:25 ч – участник „Медимаг МС” ООД 

2. Вх. № 2/27.01.2015 г  15:50 ч– участник „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД 

 На заседанието на  комисията   присъстваха  представители на фирмите участници. 

1. Христо Огнянов Дянков – пълномощник на фирма „Медимаг МС” ООД 

2. Георги Божидаров Илиев – пълномощник на фирма „Фрезениус Медикъл Кеър България” 
ЕООД 

 Комисията пристъпи към отваряне на предложенията на участниците по реда на тяхното 
постъпване в деловодството на дружеството Възложител. 

 Участник №1 „Медимаг МС” ООД е представил офертата в запечатан плик и е подал 
офертата за обособена позиция №15. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията 
констатира, че се съдържат три отделни плика с надпис: Плик №1 Документи за подбор, Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена. Комисията оповести 
документите които се съдържат в плик №1.  Комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и те отговарят на изискването на Възложителя и го допуска до по-
нататъшно участие в договарянето.  

 
Участник № 2 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД е представил офертата в 

запечатан плик и участва за обособена позиция №9. След това се пристъпи към отваряне на 
офертата. Комисията констатира, че се съдържат три отделни плика с надпис: Плик №1 Документи 
за подбор, Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена. 



Комисията оповести документите които се съдържат в плик №1.  Комисията констатира, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и те отговарят на изискването на 
Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в договарянето.  

 

След като разгледа документите на участниците съдържащи се в  Плик №1, комисията 
пристъпи към Разглеждане на техническите предложения на участниците. 

В техническото си предложение участник №1 „Медимаг МС” ООД е записал следното:  
Предлага да изпълни поръчката при следните условия : 

І. Срок на отложено плащане: 60/шестдесет/календарни дни, считано от датата на 

издаване на фактура за стойността на месечната вноска за абонаментното сервизно обслужване на 

медицинската техника и апаратура.  

ІІ. Гаранционен срок за извършен ремонт:  в размер на 3/три/месеца, считано от датата на 

пускане в експлоатация на от ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта. 

ІІІ. Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт  

Предлага Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, на 

медицинската техника и апаратура по обособените позиции от поръчката, по които участва в 

процедурата, в размер на 24часа, считано от датата на постъпване на заявка за ремонт.  

ІV. Разполага със сервизни бази със следното местоположение:  

гр. София ж.к. Манастирски ливади – Изток ул. Димитър Сагаев №19 

 

като изрично заявяват, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ 

РАЗПОЛАГАТ със сервизна база в град Габрово   

V. Валидността на предложението на участника е е 30 календарни дни от крайния срок за 

подаване на оферти и ще остане обвързващо за него, като може да бъде прието по всяко време преди 

изтичане на този срок.  

 

В техническото си предложение участник №2 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД е 
записал следното:  

Предлага да изпълни поръчката при следните условия : 

І. Срок на отложено плащане: 60/шестдесет/календарни дни, считано от датата на 

издаване на фактура за стойността на месечната вноска за абонаментното сервизно обслужване на 

медицинската техника и апаратура.  

ІІ. Гаранционен срок за извършен ремонт:  в размер на 3/три/месеца, считано от датата на 

пускане в експлоатация на от ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта. 

ІІІ. Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт  

Предлага Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, на 

медицинската техника и апаратура по обособените позиции от поръчката, по които участва в 

процедурата, в размер на 24часа, считано от датата на постъпване на заявка за ремонт.  

ІV. Разполага със сервизни бази със следното местоположение:  

гр. Габрово ул. Любен Каравелов №26, ет4, тел.066 804540, факс:066 806169 

e-mail:georgi.iliev@fmc-ag.com 

 

като изрично заявяват, че за извършване на дейности по предмета на поръчката 

РАЗПОЛАГАТ със сервизна база в град Габрово   



V. Валидността на предложението на участника е 30 календарни дни от крайния срок за 

подаване на оферти и ще остане обвързващо за него, като може да бъде прието по всяко време преди 

изтичане на този срок.  

 След като разгледа техническите предложения на участниците, комисията пристъпи към 

Прилагане на методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта по обособени 

позиции в съответствие с нормата на чл.37, ал.3 от ЗОП. 

Съгласно чл.37, ал. 3 от ЗОП, комисията прилага критериите за оценка на офертите спрямо 
офертите които отговаряте на предварително обявените от Възложителя условия, и са подадени от 
участници за които са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл.47, ал.2 и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо 
състояние, технически възможности и квалификация. 

І. За  обособена позиция с № 9 

Указания за определяне на техническата оценка на офертата 

 До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка. 

Техническата оценка се извършва по посочените технически показатели и съответните им 

относителни тежести по следната формула: 

ТО = 

n

i
i 1

P
=
∑ , където: 

n  –  общ брой на техническите показатели; 

Pi  –  оценка на офертата по i-тия технически показател. 

 

Показателите и относителната им тежест за определяне на техническата оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели 

P1 Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или 

ремонт 

70 % 

P2 Срок на гаранция на извършения  ремонт 30 % 

Общо: 100 % 

 

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

Срок за отзоваване при 

подаване на сигнал за 

Оценката на показателя P1 се определя по формулата: 

            
Р1=  С min  х 100 х 0,70  

      С съотв 



авария или ремонт Където: 

C min - най– краткия предложен от участниците срок за 

отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт за 

съответната обособена позиция 

Cсъотв – предложения срок за реакция за ремонт на участника за 

съответната обособена позиция 

Срок на гаранция на 

извършения  ремонт 

Оценката на показателя P2 се определя по формулата: 

              Р2=Ссъотвх 100 х 0,30 

                     С max  

Където: 

Cсъотв –Предложението на участника за съответната 

обособена позиция 

Cmax - Максимален срок на гаранция на извършен ремонт  за 

съответната обособена позиция 

 

ІІ. За  обособени позиции с № 15   

Указания за определяне на техническата оценка на офертата 

 До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка. 

Техническата оценка се извършва по посочените технически показатели и съответните им 

относителни тежести по следната формула: 

ТО = 

n

i
i 1

P
=
∑ , където: 

n  –  общ брой на техническите показатели; 

Pi  –  оценка на офертата по i-тия технически показател. 

 

Показателите и относителната им тежест за определяне на техническата оценка: 

№ Показател Тежест на 

показателя в 

оценката в % 

Технически показатели 

P1 Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или 

ремонт 

70 % 

P2 Срок на гаранция на извършения  ремонт 30 % 

Общо: 100 % 

 

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 



Показател Указания за определяне на оценката 

Срок за отзоваване при 

подаване на сигнал за 

авария или ремонт 

Оценката на показателя P1 се определя по формулата: 

            
Р1=  С min  х 100 х 0,70  

      С съотв 

Където: 

C min - най– краткия предложен от участниците срок за 

отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт за 

съответната обособена позиция 

Cсъотв – предложения срок за реакция за ремонт на участника за 

съответната обособена позиция 

Срок на гаранция на 

извършения  ремонт 

Оценката на показателя P2 се определя по формулата: 

              Р2=Ссъотвх 100 х 0,30 

                     С max  

Където: 

Cсъотв –Предложението на участника за съответната обособена 

позиция 

Cmax - Максимален срок на гаранция на извършен ремонт за 

съответната обособена позиция 

 

Оценката се извършва за всяка обособена позиция от  поръчката:  

Обос

обена 

пози

ция 

Наименование апарат Бр. Отделение Вид услуга 

Прогн 

бр. 

часове 

9 Хемодиализна апаратура   абонамент  

9.1 Апарат за хемодиализа 4008 S 

Фрезениус 

17 Хемодиализа   

9.2 Водоочистваща с-ма AQUA 

B750 Фрезениус 

1 Хемодиализа   

 

Предложени Технически 

показатели от участниците Р1 Р2  

„Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 24 час 

3 
месеца  

Точки Р1 Р2 

Общ бр. 

Точки / % 

„Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 70 30 100 

   



Обос

обена 

пози

ция 

Наименование апарат Бр. Отделение Вид услуга 

Прогн 

бр. 

часове 

15 Друга медицинска 

апаратура   

Часова 

ставка 

5 

 

Инжектор OPTISTAT 1 

Отделение по образна 

диагностика 

  

 Платформа за отв. и лап.х-я 

BOWA 1 Операционна 

  

 А-т мултиформатенALPHA 

VERSATILE  1 Операционна 

  

 

Предложени Технически 

показатели от участниците Р1 Р2  

„Медимаг МС” ООД 24 часа 
3 
месеца  

Точки Р1 Р2 

Общ бр. 

Точки / % 

„Медимаг МС” ООД 70 30 100 
 

Като взе предвид гореизложеното, комисията след единодушно  

Р Е Ш И: 

 Допуска участниците до следващ етап на договарянето и отварянето на ценовите оферти.  

С това комисията приключи своята работа на 28.01.2015 г в 10:30 часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в eдин екземпляр и бе подписан от всички членове на 
комисията: 

 Председател:   .................................... 

   / инж. Ваня Шопова / 

 Членове:   1. ................................. 

   / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

    2. ............................. 

/ адв. Николай Миланов/ 


