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    Протокол № 3 /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 11:00 ч. Комисията продължи своята работа с извършване на 
договаряне с участник №2 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  инж. Ваня Шопова 

Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. адв. Николай Миланов 

 И представител на фирмата участник. 

1. Георги Божидаров Илиев – упълномощен представител на „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. 

Обща 

месечна  

ст-ст с 

ДДС за бр. 

апарати 

Обща ст-

ст за 12 м. 

с ДДС Позиция 

№ 
Наименование апарат Отделение брой 

Вид на 

услугата 

ед. 

месечна 

Цена с 

ДДС на 

апарат 
/колона 4 

х колона 

6/ 

/колона 7 

х 12 

месеца/  

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Хемодиализна апаратура        

1.1 

Апарат за 

хемодиализа 4008 S 

Фрезениус Хемодиализа 

17  78,00 1326,00   15912,00 

1.2 

Водоочистваща с-ма 

AQUA B750 

Фрезениус Хемодиализа 

1 

абонамент 

и сервиз 

 108,00  108,00  1296,00 

                                                                       Обща ст: за обособената позиция с ДДС в лв.   17208,00 

 



Комисията разгледа ценовото предложение и предложи на г-н Илиев да преразгледа още 
веднъж ценовото  предложение.  Г-н Илиев, обясни, че това е окончателното ценово предложение 
на фирмата. Комисията направи запитване към участника дали има предложение за промяна в 
проекто-договора, който е към приложената документация. Г-н Илиев прави предложение за 
промяна на проекто-договора: 

I. „ Чл.3.4. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на 

необходимите резервни части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите ремонтни 

дейности се извършват след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните 

части се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако 

условията са по - изгодни от предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“ 

Участника иска да се посочи праг от 500 лв  единична цена на влагана резервна част да не 

се изисква оферта. Предложение на комисията е да се посочи праг от 500 лв без ДДС за вложени 

части за един ремонт да не се изисква оферта. 

След проведени преговори страните постигнаха съгласие чл.3.4. от проекто договора да 

бъде изменен със следното съдържание:  

„Чл.3.4. При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна/и част/и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри на 

необходимите резервни части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че общата стойност 

на вложените резервни части ще надвиши 500 лв без ДДС. Необходимите ремонтни дейности 

се извършват след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената оферта. Резервните части се 

доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

си запазва правото да закупи необходимата резервна част от друго място, ако условията са по - 

изгодни от предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“ 

II. „5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в 

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД –Габрово, във възможно най-кратък срок, /не повече от 3 дни/, 

който започва да тече от деня, следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, 

когато се налага апаратът да бъде пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се 

определя от сложността на необходимия ремонт. При доставка на резервни части срокът на 

ремонта се удължава със срока на доставката им.“ 

Участника иска да се коригира извършването на ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д-р 

Тота Венкова” АД –Габрово, във възможно най-кратък срок, /не повече от 3  работни дни/; 

Комисията е съгласна с направеното предложение. След проведени преговори страните 

постигнаха съгласие чл.5.4. от проекто договора да бъде изменен със следното съдържание:  

„5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ “Д-р 

Тота Венкова” АД –Габрово, във възможно най-кратък срок, /не повече от 3 работни дни/, който 

започва да тече от деня, следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се 



налага апаратът да бъде пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от 

сложността на необходимия ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се 

удължава със срока на доставката им.“ 

 

III. „5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за 

отстраняване на появилите се повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените 

в Приложение №1 часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“  

Участника предлага изискването посоченото в техническото предложение посочено в 

Раздел III – Срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт да бъде коригиран 

по следния начин, като поддържа изискването за отзоваване в срок от 24 часа, но предлага ако 

срокът изтичащ в почивни и официални празнични дни съгласно българското законодателство, 

то същият да изтича в първият работен ден. След проведени преговори страните постигнаха 

съгласие чл.5.3. от проекто договора да бъде изменен със следното съдържание:  

„5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на 

появилите се повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Приложение 

№1 часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  В случай че срокът посочен в 

Приложение №1 изтича в почивни и официални празнични дни съгласно българското 

законодателство, то същият  изтича в първият работен ден.“ 

 

След това 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. 

В съответствие с нормата на чл.37, ал.3 от ЗОП, комисията пристъпи към прилагане на 
методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта по обособена позиция 2 както 
следва:  

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата 

 

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

условията за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка. 

Икономическата оценка се извършва по посоченият икономически показател по следната 

формула: 

  

 Оценката на показателя ИО се определя по формулата: 

               ИО = Ц min  x 100  

                               Ц съотв 

 Където: 



                 Цmin  - най – ниската предложена цена за абонаментно и сервизно обслужване на 

съответната обособена позиция 

Цсъотв – предложената цена от съответния участник  

Предложени Технически 

показатели от участниците ИО  

„Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 17208,00  

Точки 

Общ бр. 

Точки / % 

  
„Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 100 

 
 

С това комисията приключи своята работа с участник № 2„Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД в 12:00 часа и закри заседанието. 

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

 

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

   / инж. Ваня Шопова / 

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

   / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

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

/ адв. Николай Миланов/ 

    ……………………………………….. 

    Георги Илиев- „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД 

 


