
шшрагав
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА

МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ ” ЕАД

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен" № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirO gO V @ pirO gO V .bg

УТВЪРЖДАВАМ:...........................
проф. д-р Асен Балтов 
Изпълнителен директор на 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД

Дата:.....U ..M :J ..8s ,

ПРОТОКОЛ
За разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание:

Чл. 192, ал. 4 от ЗОП

На 08.05.2020 г. от 10:00 ч. в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, Административна сграда, 
ет. 2, гр. София, бул. „Тотлебен” №21 се проведе заседание на Комисия назначена със 
Заповед № РД-26-915/08.05.2020 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н. И. 
Пирогов” ЕАД, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява на 
стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на операционен 
микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия”, открита с Обява № РД-44- 
2156/21.04.2020 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД. 
Комисията е определена с цитираната Заповед и е със следния състав:

Председател: Ваня Толева -  външен експерт

Членове:
1. Христина Лекова -  началник отдел Обществени поръчки
2. Николай Маринов -  юрисконсулт
Резервни членове:
1. Петър Найденов -  гл. юрисконсулт
2. Николета Авджиева - юрисконсулт

Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав.
На откритото заседание на Комисията не присистваха представители на участниците, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. При започване на работата 
си комисията се запозна със следните обстоятелства:
• На 21.04.2020 г., Възложителят е публикувал в Агенция за обществени поръчки
/АОП/ и в Профила на купувача на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД Обява № РД-44-
2156/21.04.2020 г., за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност, съгласно
праговете, определени в чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на
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операционен микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия”. В
определеният краен срок за подаване на оферти, а именно 04.05.2020 г. 16:00 ч. е 
постъпила 1/една/ оферта. Спазвайки процедурата и разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, 
Възложителят е публикувал в АОП, както и в профила на купувача, информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, а именно 07.05.2020 г. 16:00 
часа.
Опаковките е подадени оферти за участие в процедурата са предадени на председателя на 
Комисията с Приемно-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. За 
участие в процедурата е постъпила следната оферта:

№ Входящ № Дата Час Участник
1 1754-ОП 30.04.2020 10:44 „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 0 0 7

След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 
ППЗОП.

След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно 
редовността на представената оферта, а именно: представени в срок, в запечатана 
непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към работа и отвори 
постъпилата оферта по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, както следва:

1. Вх. № 1754-ОП /30.04.2020,10:44 часа, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Комисията отвори офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение на участника. Спазвайки разпоредбата 
на чл. 97, ал. 3 от правилника за прилагане на ЗОП, комисията обяви ценовото 
предложение на участника:

Предложената наемна цена за месец е в размер на 9 990,00 (девет хиляди деветстотин и 
деветдесет) лева без включен ДДС или 11 988,00 (единадесет хиляди деветсотин 
осемдесет и осем) лева с ДДС за месец или за 7 месеца обща сума в размер на 69 930,00 
(шестдесет и девет хиляди деветстотин и тридесет) лева без включен ДДС или 
83 916,00 (осемдесет и три хиляди деветстотин и шеснадесет) лева с ДДС

I. Председателят на комисията закри откритото заседание на комисията и насрочи 
закрито заседание на 11.05.2020 г. от 09:00 часа, на което да се разгледа съдържанието на 
подадените оферти за проверка на съответствието им с изискванията за лично състояние и 
критерий за подбор на Възложителя, посочени в обявата и установи следното:
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> Разглеждане предложението на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, Вх. № 1754-ОП/30.04.2020,10:44 часа

> Участникът е представил следните документи относно изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор поставени от Възлижителя:
• Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1;
• Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец 
№2
• Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3- 6 от ЗОП - Образец № 3;
• Декларации по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки- Образец № 4;
• Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици - Образец № 5;
• Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Образец № 6;
• Декларация за съответствие с критериите за подбор - Образец № 7;
• Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД от Изпълнителния директор на ИАЛ 
по реда на ЗМИ, ведно с Разрешения за промяна;
• Заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001-2015, издаден на МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, удостоверяващ прилагане на система за управление на 
качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката;
• Декларации -  подизпълнители/трети лица -  Образец № 8;
• Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец №11;
• Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 12
• Декларации за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни -  Образец № 15;

Комисията установи, че участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД отговаря на всички изискванията на възложителя, посочени в обявата за 
обществената поръчка, отнасящи се до личното състояние и критерий за подбор. Към 
офертата са приложени всички изискуеми образци, като декларацията за липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 2) е за всяко от лицата, 
представляващи участника, а декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3, т. 4 и т. 5 и 6 от ЗОП (Образец № 3), е подписана от лице, което може самостоятелно да 
представлява участника. Офертата съдържа и допълнителни документи, удостоверяващи 
съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, в това 
число: заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия и
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заверено копие от сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015, с обхват сходен 
с предмета на поръчката.

След така направената проверка, Комисията допуска участника до разглеждане на 
Техническото му предложение.

II. Комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане на
техническото предложение на допуснатия участник и констатира следното:

> Разглеждане Техническото предложението на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНЕ” ООД, Вх. № 1754-ОП/30.04.2020,10:44 часа

Участникът е представил :
У Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  Образец № 13, придружено 

със сравнителна таблица
К Заверено копие на оторизационно писмо от производителя, издадено на името на 

участника, от което е видно, че участникът има правото да продава медицинските изделия 
на производителя и да извършва гаранционно и следгаранционно техническо обслужване - 
с превод на български език;

С Заверено копие на Декларация за съответствие на медицинските изделия, съставена 
от производителя - с превод на български език.

К Сертификат за преминато обучение на сервизен специалист относно сервизно 
обслужване на предлаганата апаратура, изданен от фирмата производител;

К Каталози на производителя на оферираната апаратура - с превод на български 
език.

Комисията се запозна с Техническото предложение на участника, както и с 
информацията, съдържащата се в представените от участника сравнителни таблици, 
каталози и документи. В резултат на прегледа комисията установи, че предложението за 
изпълнение на поръчката, направено от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, може да обезпечи нуждите на възложителя за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. Констатира се и, че като част от Техническото си 
предложение участникът е представил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата техника -  в оригинал и в превод на български език, както и Декларация за 
съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ.

С оглед на изложеното и след направената проверка на техническото предложение на 
участника не се установиха несъответствия с изискванията на Възложителя описани в 
документацията за участие. С оглед установените обстоятелства, Комисията реши: 
Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД продължава в 
следващият етап на разглеждане на ценовото му предложение.

III. Предварително обявеният критерий за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“. 
Доколкото единственият допуснат до този етап на възлагането участник е предложил
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цена, която не надхвърля обявения от възложителя разполагаем финансов ресурс за 
поръчката, като същевременно са неприложими обстоятелствата за прилагане на 
разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията предлага за изпълнител на обществена 
поръчка е предмет: „Предоставяне на операционен микроскоп е васкуларна 
флуоресценция за неврохирургия” да бъде определен единственият участник, чиято 
оферта отговаря на изискванията на възложителя и е в съответствие е техническата 
спецификация.

С оглед на описаното, Комисията РЕШИ:

1. Класиране на участниците:
Първо място: „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е предложена 
наемна цена за месец в размер на 9 990,00 (девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева 
без включен ДДС или 11 988,00 (единадесет хиляди деветсотин осемдесет и осем) лева 
с ДДС за месец или за 7 месеца обща сума в размер на 69 930,00 (шестдесет и девет 
хиляди деветстотин и тридесет) лева без включен ДДС или 83 916,00 (осемдесет и три 
хиляди деветстотин и шеснадесет) лева с ДДС

Мотиви - Горепосоченото класиране е направено в следствие на оценка на 
офертите съгласно критериите за оценка заложени в процедурата, а именно „най -  
ниска“ цена.

2. Предлага на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД да
бъдат отстранени от участие следните участници: няма такива.

3. Предлага на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД да
сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
операционен микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия” с участника 
класиран на първо място, а именно: „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД.

4. Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на
12.05.2020 г., който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с всички 
документи по горе описаната процедура.

Подписали протокола: 

Председател: Ваня Толева-

Членове:
Христина Лекова -

Николай Маринов -
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