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 № 2 /15.01.2018 год.
Днес, 15.01.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово,
се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-02-1088/18.12.2017 г. на Д-р
Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово
имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание с предмет:
„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително
доставка на резервни части/ на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" открита с
Решение № 428/24.11.2017г. и публикувано обявление в АОП с №

00748-2017-

0028/24.11.2017г.
Заседанието започна в 13:00 ч.
Присъстваха следните членове на комисията:
Председател: инж. Ваня Шопова – Инженер медицинска апаратура
Членове:

1. адв. Николай Миланов
2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител

звено;
На 04.01.2017 г икономист обществени поръчки изпрати протокола на участниците на
посочените от тях е-майли и го публикува в профила на купувача в електронното досие на
тази процедура.
I. 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.
В определения срок, в деловодството на МБАЛ Габрово са постъпили са регистрирани
допълнително документи от участниците, описани по реда на деловодството, както следва:
1.1.

С Вх. № 0159/10.01.2018 г в деловодството на болницата са постъпили

документи от Участник „Медиком 2000“ ООД. Участникът е представил следните документи:
- Нов попълнен и допълнен ЕЕДОП в В Част IV Критерии за подбор Раздел B Технически
и професионални способности т.2 , в които посочва имената и сертификатите на сервизните
специалисти преминали обучение за „Система за архивиране и разпространение на образи/
PACS /с четири работни станции и софтуер syngo.plaza и syngo.via“ .

Комисията разгледа допълнително представените документи на участника и след
извършената проверка по същество за съответствие на участника по отношение на лично
състояние и критериите за подбор констатира, че участникът „Медиком 2000“ ООД отговаря
на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в
обявлението и утвърдената документация за участие, поради което комисията единодушно
взе решение да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, свързан с разглеждане на
техническото предложение.
1.2.

С Вх. № 0076/08.01.2018 г в деловодството на болницата са постъпили

документи от Участник Килимед ООД. Участникът е представил следните документи:
- Нов коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.
Комисията разгледа допълнително представените документи на участника и след
извършената проверка по същество за съответствие на участника по отношение на лично
състояние и критериите за подбор констатира, че участникът Килимед ООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние,

посочени в

обявлението и утвърдената документация за участие, поради което комисията единодушно
взе решение да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, свързан с разглеждане на
техническото предложение.
1.3.

С Вх. № 0075/08.01.2018 г в деловодството на болницата са постъпили

документи от Участник Медитех ООД. Участникът е представил следните документи:
- Нов коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.
Комисията разгледа допълнително представените документи на участника и след
извършената проверка по същество за съответствие на участника по отношение на лично
състояние и критериите за подбор констатира, че участникът Медитех ООД отговаря на
критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние,

посочени в

обявлението и утвърдената документация за участие, поради което комисията единодушно
взе решение да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, свързан с разглеждане на
техническото предложение.
II.

В периода 15.01.2018- 17.01.2018 г комисията продължи своята работа по

разглеждане на допуснатите оферти и разглеждане на техническите им предложения:
2.1.

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

бул. Петко Каравелов бл.18А, ап.21 е представил офертата в запечатана опаковка.
Участникът е подал оферта за ОП 15.В своето техническо предложение участникът е посочил
следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
І. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата
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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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 6 /шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Манастирски ливади Запад, ул. Борис Димовски №10

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.2. Участник № 2 „Тримед Медикал” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София
1680, ул. Хайдушка гора № 59, вх.1, ет.1, оф.1 е представил офертата в запечатана опаковка.
Участникът е подал оферта за Позиция № 23. В своето техническо предложение участникът е
посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.
от

І. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени

позиции, които са с часова ставка/:
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Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:

Гр. София

Ул. хайдушка гора №59, вх.1, ет.1, оф.1

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване

на оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време
преди изтичане на този срок.
VI.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на

медицинска апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в
срок от 12 / дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.3. Участник № 3 „Медицинска техника инженеринг” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б, ул. Димитър Моллов е представил офертата в
запечатана опаковка. Участникът е подал оферта за Позиция № 9. В своето техническо
предложение участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 6/шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт
4

Предлага Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, на
медицинската техника и апаратура по обособените позиции от поръчката, по които
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.4.

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

гр. София, ул. Кукуш №2 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал
оферта за Позиция № 2. В своето техническо предложение участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
III. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Сервизна база – ул. Кукуш 2

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
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V. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
Участникът е представил към техническото предложение и Декларация за
дистанционна поддръжка, съгласно изискванията на Възложителя.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.5. Участник № 5 „Инфомед” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
Акад. Иван Гешов № 2, БЦ Сердика, сграда1, ет.3 е представил офертата в запечатана
опаковка. Участникът е подал оферта за Позиция № 17. В своето техническо предложение
участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Бул. Акад. Иван Гешов №2Е
БЦ Сердика, сгр.1, ет.3, офис 309

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
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След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.6. Участник № 6 „СМТ” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,
ул. Христо Караминков № 32 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е
подал оферта за Позиция № 5. В своето техническо предложение участникът е посочил
следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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
участваме в процедурата, в размер на 12 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
III.

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:

Гр. Велико Търново

Ул. Хр. Караминков 32

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.7. Участник № 7 „Медимаг” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
Манастирски ливади –Изток, ул. Димитър Сагаев № 19 е представил офертата в запечатана
опаковка. Участникът е подал оферта за Позиция № 20. В своето техническо предложение
участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
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I.
от

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени

позиции, които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:

Гр. София

Ж.к. Манастирски ливади – Изток, ул. Димитър Сагаев
№19

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване

на оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време
преди изтичане на този срок.
VI.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на

медицинска апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в
срок от 12 / дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.8. Участник № 8 „Сервизмед” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1 е представил офертата в запечатана опаковка.
Участникът е подал оферта за Позиция № 19. В своето техническо предложение участникът е
посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.
от

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
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II.

Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени

позиции, които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 8/осем/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III.

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
участваме в процедурата, в размер на 2 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV.

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:

гр. София

Красна поляна, ул. Добротич №329А

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване

на оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време
преди изтичане на този срок.
VI.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на

медицинска апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в
срок от 12 / дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.9. Участник № 9 „ЕТГ” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тракия
№15, ет.1, офис 1 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал оферта
за Позиция № 8. В своето техническо предложение участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт
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Предлага Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, на
медицинската техника и апаратура по обособените позиции от поръчката, по които
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. София

Ул. Тракия №15, ет.1, оф.1

V. като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
VI. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VII. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.10.

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

управление: гр. София, бул. Драган Цанков №36, СТЦ Интерпред, Офис 405 Б е представил
офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал оферта за Позиция № 1. В своето
техническо предложение участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
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V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
Участникът е представил към техническото предложение и Декларация за
дистанционна поддръжка, съгласно изискванията на Възложителя.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.11.

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

Габрово, ул. Н. Рилски № 2 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал
оферта за Позиция № 12, 28. В своето техническо предложение за ОП12 участникът е
посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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
участваме в процедурата, в размер на 0,5 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
III.

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

Ул. Неофит Рилски № 2

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
В своето техническо предложение за ОП 28 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
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I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 0,5 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

Ул. Неофит Рилски № 2

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.12.

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

управление: гр. София, квартал Република 2, ул. Ванда №3 е представил офертата в
запечатана опаковка. Участникът е подал оферта за Позиция № 1 и 2. В своето техническо
предложение за ОП 1 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт
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Предлага Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, на
медицинската техника и апаратура по обособените позиции от поръчката, по които
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
III.

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Ж.к. Република 2, ул. Ванда №3

ГР. Плевен

Ул. Лайка №41, вх. Б, ап.7

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
Участникът е представил към техническото предложение и Декларация за
дистанционна поддръжка, съгласно изискванията на Възложителя.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
В своето техническо предложение за ОП2 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
Гр. София

Ж.к. Република 2, ул. Ванда №3

ГР. Плевен

Ул. Лайка №41, вх. Б, ап.7

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
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V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
Участникът е представил към техническото предложение и Декларация за
дистанционна поддръжка, съгласно изискванията на Възложителя.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.13.

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

гр.Варна, ул. Д-р Иван Богоров №12 е представил офертата в запечатана опаковка.
Участникът е подал оферта за Позиция № 18 и 24. В своето техническо предложение за ОП 18
участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Варна

Ул. Иван Богоров № 12

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
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участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
В своето техническо предложение за ОП 24 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Варна

Ул. Иван Богоров № 12

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.14.

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

ул. Голям Братан № 8 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал
оферта за Позиция № 18. В своето техническо предложение участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата
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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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. 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
участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
III. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. София

Кв. Левски Г, бул. Врадимир Вазов №65

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.15.

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

ж.к. Дружба №2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 е представил офертата в запечатана опаковка.
Участникът е подал оферта за Позиция № 6. В своето техническо предложение участникът е
посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 3/три/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
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участваме в процедурата, в размер на 24 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. София

Ж.к. Дружба 2, бул. Поф. Цветан Лазаров №83

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката НЕ
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
Участник № 16 „Медиком 2000” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
Братя

Миладинови № 57, ет.1, ап.2, е представил офертата в запечатана опаковка.

Участникът е подал оферта за Позиция № 1 и 2. В своето техническо предложение за ОП1
участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. София

Ул. Братя Миладинови № 57

гр. Варна

Ж.к. Галата, ул. Галатея №18

гр. Русе

Ул. Княжевска №13

гр. Бургас

Ул. Екзарх Йосиф №18

гр. Габрово

Ул. Йоан Предтеча №8

гр. Враца

Ж.к. Дъбника бл.4

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
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IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След

като

разгледа

техническото

предложение

на

участника

и

установи

съответствието му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА
НЕ ДОПУСНЕ участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника, защото 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.
В своето техническо предложение за ОП2 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I.

Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от

обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II.

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

Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. София

Ул. Братя Миладинови № 57

гр. Варна

Ж.к. Галата, ул. Галатея №18

гр. Русе

Ул. Княжевска №13

гр. Бургас

Ул. Екзарх Йосиф №18

гр. Габрово

Ул. Йоан Предтеча №8

гр. Враца

Ж.к. Дъбника бл.4

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
IV.

Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на

оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
V.

Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска

апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
Участникът е представил към техническото предложение и Декларация за
дистанционна поддръжка, съгласно изискванията на Възложителя.
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След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.16.

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

ул. Опълченска №27 е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът е подал
оферта за Позиция № 11, 16, 27 и 28. . В своето техническо предложение за ОП 11 участникът
е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 0,34 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

ул. Опълченска №27

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
В своето техническо предложение за ОП 16 участникът е посочил следното:
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Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 0,34 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

ул. Опълченска №27

V. като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
VI. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VII. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
VIII. След

като

разгледа

техническото

предложение

на

участника

и

установи

съответствието му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА
ДОПУСНЕ участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
В своето техническо предложение за ОП 27 участникът е посочил следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
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в размер на 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 0,34 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

ул. Опълченска №27

V. като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
VI. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VII. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
2.17.

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

Габрово, ул. Чардафон № 34, вх. А е представил офертата в запечатана опаковка. Участникът
е подал оферта за Позиция № 3. В своето техническо предложение участникът е посочил
следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
I. Срок на отложено плащане: Предлага срок на отложено плащане по всяка от
обособените

позиции

от

поръчката,

по

която

участва

в

процедурата

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, или извършеният ремонт/дейност/ в случай на часова ставка.
II. Гаранционен срок за извършен ремонт /отнася се само за обособени позиции,
които са с часова ставка/:
Предлага гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска техника и
апаратура по всяка от обособените позиции от поръчката, по която участваме в процедурата
в размер на 6/шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на от
ремонтираната медицинската техника/ апаратура след ремонта.
III. 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
участваме в процедурата, в размер на 1.1 часа, считано от датата на постъпване на заявка за
ремонт.
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IV. Разполагат със сервизни бази със следното местоположение:
гр. Габрово

Ул. Капитан Дядо Никола №34

като изрично заявява, че за извършване на дейности по предмета на поръчката
РАЗПОЛАГА със сервизна база в град Габрово
V. Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за участника, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
VI. Приема да изпълнява услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска
апаратура на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД” предмет на настоящата поръчка в срок от 12 /
дванадесет/ месеца от възлагането й.
След като разгледа техническото предложение на участника и установи съответствието
му с изискванията на Възложителя, комисията единодушно взе решение ДА ДОПУСНЕ
участника до следващия етап на процедурата, свързан с отварянето на ценовото
предложение на участника.
Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно
Р Е Ш И:
І. І. На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно реши за 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
II. Комисията възлага на Милена Йорданова – икономист обществени поръчки – член на
комисията да обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти, най-малко чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на интернет
страницата на МБАЛ Габрово на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/207/, датата, часа
и мястото на отварянето на ценовите предложения.
С това комисията приключи своята работа на 17.01.2017г. в 16:00 часа и закри
заседанието.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и съдържа 22 страници и бе
подписан от всички членове на комисията, без наличието на особено мнение на някой от тях:
Председател: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ инж. Ваня Шопова – Инженер медицинска апаратура /
Членове:

1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/адв. Николай Миланов/
2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител

звено /
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