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ДОКЛАД 
 

УВАЖАЕМИ ДОКТОР АТАНАСОВ, 

В изпълнение на Заповед № 73/20.02.2017г. на Атанас Атанасов, Изпълнителен 
директор на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,  за назначаване на комисия, която да извърши 
подбор на участниците, да разгледа и оцени подадените от тях оферти за участие в 
обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на 
медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” по следните обособени 
позиции: ОП № 1 – Респиратор - 1 бр.; ОП № 2 - Многофункционална енергийна 
платформа за отворена и лапароскопска хирургия; ОП № 3 – Ехокардиограф и система за 
архивиране и разпространение на образи –PACS;ОП № 4 – Автоматичен анализатор за 
определяне на гликиран хемоглобин“  и при спазване правилата на Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви 
представяме настоящия доклад за резултатите от работата на комисията: 

 
Назначената комисия е в състав, съгласно посочената заповед както следва: 

Председател:  

1. Цветелина Попова –външен експерт, юрист; 

Членове : 

Това изображение не може да 
бъде показано в момента.



2. Красимира Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

3. Д-р Петко Загорчев – ВрИД Началник Спешно отделение в „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД; 

4. Д-р Бисер Митев – лекар, хирургия, старши лекар в Първо хирургично отделение 

на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

5. Д-р Добринка Аврамова – началник Отделение Образна диагностика в “МБАЛ-

ШУМЕН” АД. 

 

Работният процес на комисията протече при следната последователност: 
 

В определения срок за подаване на оферти по процедурата – до 16:30 часа на 

17.02.2017 г. са подадени четири оферти: 

- Оферта с вх. № 578 от 16.02.2017г., подадена в 09:40 часа от „Инфомед“ ЕООД по 
обособени позиции № 2 и № 3; 

- Оферта с вх. № 587 от 16.02.2017г., подадена в 11:30 часа от „Дрегер Медикал 
България“ ЕООД, по обособена позиция № 1; 

- Оферта с вх. № 622 от 17.02.2017г., подадена в 11:30 часа от „Нова Медикъл“ 
ООД,  по обособена позиция № 1; 

- Оферта с вх. № 627 от 17.02.2017г., подадена в 13:55 часа от „Елпак - Лизинг“ 
ЕООД, по обособена позиция № 1. 

 

На 20.02.2017 г. в публично състезание, назначената от възложителя комисия 
отвори получените оферти, при спазване на разпоредбите на чл. 54 от ППЗОП. На 
публичното състезание присъстваха представители на участниците- „Дрегер Медикал 
България“ ЕООД,   „Инфомед“ ЕООД и на „Елпак – Лизинг“ ЕООД.  Не присъстваха 
представители на средствата за масово осведомяване. След извършване на действията по 
чл. 54, ал.3-5 от ППЗОП, публичната част на заседанието на комисията приключи. На 
закрито заседание, комисията  пристъпи към разглеждане на заявленията за участниците 
и съответствията им с критериите за подбор. Спрямо участниците „Инфомед“ ЕООД, 
„Дрегер Медикал България“ ЕООД и  „Елпак – Лизинг“ ЕООД бяха констатирани 
пропуски по отношение правилата за подписване на ЕЕДОП закрепени в чл. 40, ал. 1, т.1-
3 от ППЗОП. С оглед направените констатации и на основание чл.104, ал. 4 от ЗОП и чл. 
54, ал. 8 от ППЗОП, комисията единодушно реши участниците „Инфомед“ ЕООД, „Елпак 
- Лизинг“ ЕООД и „Дрегер Медикал България“ ЕООД да представят в срок до пет 
работни дни от получаване на протокола с констатираните пропуски, в съответствие с чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП, съдържащ липсващите данни или информация. 
Протоколът беше изпратен на посочените участници едновременно с публикуването му в 
Профила на купувача на Възложителя. 

В предоставеният срок от пет работни дни за коригиране на непълнотите в ЕЕДОП 
са предоставени допълнителни документи от „Инфомед“ЕООД, „Елпак - Лизинг“ ЕООД 
и „Дрегер Медикал България“ ЕООД. Комисията разгледа допълнително постъпилите 
документи по поредността на подадените оферти и прецени, че всички заявления за 



участие отговарят на изискванията, поради което допуска участниците до етап оценка на 
техническото предложение. 
 На закрито заседание на комисията бяха разгледани техническите оферти 
депозирани от „Инфомед“ЕООД, „Елпак - Лизинг“ ЕООД, „Дрегер Медикал България“ 
ЕООД и „Нова Медикъл“ ООД.  

1.  За техническата оферта на „Инофмед“ ЕООД по позиция № 2, комисията 
единодушно констатира, че на са налице непълноти или противоречия в техническото 
предложение на участника по позиция № 2, поради което същия се допуска до етап 
оценка на техническа оферта. Предложението кореспондира с изискванията на 
възложителя, данните от сравнителната таблица се потвърждават от приложените 
каталози и декларации. Техническото предложение на участника бе оценено съгласно 
утвърдената методика за оценка с 30 точки.  

 
2. За техническата оферта на „Инофмед“ ЕООД по позиция № 3, комисията 

единодушно констатира, че на са налице непълноти или противоречия в техническото 
предложение на участника по позиция № 3, поради което същия се допуска до етап 
оценка на техническа оферта. Предложението кореспондира с изискванията на 
възложителя, данните от сравнителната таблица се потвърждават от приложените 
каталози и декларации. Техническото предложение на участника бе оценено съгласно 
утвърдената методика за оценка с 40 точки. 
 

3. За техническата оферта на „Дрегер Медикал България“ ЕООД, комисията 
констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на 
възложителя, посочени в техническите спецификации по обособена позиция № 1. 
Влязлата в сила документация за участие е задължителна, както за участниците, така и за 
помощния орган на възложителя. Съгласно утвърдената техническа спецификация по 
позиция № 1 от процедурата, участникът е длъжен да предложи медицинска апаратура- 
респиратор, с определени в спецификацията минимални параметри или по-добри. 
Посочените характеристики са определени като задължителни минимални технически  
изисквания. 

Видно от приложената таблица за съответствие на „Дрегер Медикал България“ 
ЕООД, участникът е оферирал по параметър „подпомагане на налягането от 0-100см 
H2O“ , предложение за „подпомагане на налягането в диапазон за измерване от -60 до 120 
см H2O“, за доказателство на предложеният параметър е обозначена стр.253 от 
ръководството за работа. На първо място изисканият параметър касае подпомагане на 
налягането и определен в конкретни граници т.е. да достига от 0 до 100. Участникът е 
посочил възможен диапазон за измерване на налягането, което е различно от периметър 
на налягането. На следващо място, при преглед на стр. 253 от ръководството за работа с 
апарата се установи, че в документа са записани два параметъра – подпомагане на 
налягането в граница 0-95 см и подпомагане на налягането в диапазон за измерване  от -
60 до 120. Предвид на отразеното в ръководството комисията приема за достоверна 
информацията посочена в документа на производителя на апаратурата т.е. че апарата 
разполага с подпомагане на налягането в граница 0-95 см, а не 0-100 см. каквото е 
минималното изискване на възложителя. Разминаването в предложените характеристики 
не само противоречи на императивната воля на възложителя, но и не представлява по-
благоприятно техническо решение от страна на офериралият участник. 

На второ място, комисията установи, че в таблицата за съответствие към 
техническото предложение на участника липсва предложение по параметър „Тригер 
поток/налягане“ видно от техническата спецификация се изисква участника да оферира 
техника с поток поне – 0,2-15 и налягане поне 0,5-20 см H2O. Необходимостта от отделно 



офериране по характеристика тригер поток/налягане освен, че ясно е посочена в 
таблицата за съответствие на техническата спецификация, но и допълнително е 
потвърдена с разяснение на възложителя от 23.01.2017 год. разяснението е влязло в сила 
и е неразделна част от документацията за участие. При това положение участникът е 
следвало да оферира характеристики на предлаганата апаратура и по отношение на 
потока и по отношение на налягането. Спрямо цитираната характеристика, в таблицата за 
съответствие, за доказване на параметъра се прави препратка към стр. 247 от 
ръководството за работа. Във въпросното ръководство изцяло липсват данни относно 
тригер налягане. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП е недопустимо на базата на разяснения да 
се допълва техническата оферта на участник, още повече, че представените от него 
документи в подкрепа на офертата– ръководство за работа и каталози на техниката не 
съдържат исканата информация т.е. предлаганият респиратор не поддържа исканият 
показател за налягане. Поради така констатираното обстоятелство, комисията счита , че 
техническата оферта е непълна и не отговаря на задължителните минимални технически 
изисквания на възложителя посочени в документацията за участие. Неясна е волята на 
участника относно режимите на механична вентилация на апаратурата. В техническата 
спецификация възложителят изчерпателно и недвусмислено е дефинирал какви режими 
на механична вентилация следва да разполага респиратора. Допълнително пояснение на 
ползваните абревиатури на режимите за механична вентилация е посочено в разяснение 
от 23.01.2017 год., което е неразделна част от документацията за участие. В таблицата за 
съответствие на участника, същият е посочил режими на вентилация, като за част от тях – 
PSV-VT,PRVS, TCPL, TCPL-SIMV и Nasal CPAP не е ясно каква е волята на участника 
поради наличието на алтернативни записи на режими. 

Като съобрази горните обстоятелства и предвид разпоредбата на чл.104, ал. 5 от 
ЗОП, съобразно която извършването на проверки и разяснения по заявени данни от 
техническите оферти не могат да водят до промени в предложенията, комисията счита че 
техническата оферта на „Дрегер Медикал България“ ЕООД не отговаря на 
задължителните минимални технически изисквания на възложителя закрепени в 
документацията за участие и техническата спецификация по позиция № 1, поради което 
същата следва да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, ал. 2, б. а от ЗОП 
– офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и да не бъде 
допусната до етап оценка. 

4. За техническата оферта на „Нова Медикъл“ ООД, комисията единодушно 
констатира, че на са налице непълноти или противоречия в техническото предложение на 
участника по позиция № 1, поради което същия се допуска до етап оценка на техническа 
оферта. Предложението кореспондира с изискванията на възложителя, данните от 
сравнителната таблица се потвърждават от приложените каталози и декларации. 
Техническото предложение на участника бе оценено съгласно утвърдената методика за 
оценка с 20 точки. 

 
5. За техническата оферта  на „Елпак – Лизинг“ ЕООД, комисията констатира, 

следните обстоятелства : 
Представеното оторизационно писмо от производителя HEYER Medical AG касае 

правото на участника да извършва доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
продукт- вентилатор за интензивни грижи  HEYER iTernis Base. Предложеният в 
процедурата респиратор  е модел ADV Heyer iTernis. Следователно участникът не е 
надлежно оправомощен от производителя да извършва доставка , монтаж и сервизно, вкл. 
гаранционно обслужване на предложеният от него медицински апарат модел ADV Heyer 
iTernis. Така установеният порок сочи към липса на оторизация за предлагания продукт, 
който порок на този етап на процедурата не може да бъде саниран. 



Депозираната декларация за запознаване с проекта на договор не е подписана от 
лицето представляващо участника. Неподписаният документ е еквивалентен на липсващ 
такъв, тъй като липсата на подпис е равностойна на липса на волеизявление направено от 
участника в процедурата. По отношение на документите съдържащи се в техническата 
оферта липсва аналог на разпоредбата на чл. 104, ал.4 от ЗОП т.е. липсва възможност 
непълната или липсваща информация да бъде пояснена или допълнена, то комисията 
няма право да предостави на участника възможност да депозира нов , подписан документ. 
На следващо място е неприложима и разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като тя 
касае разяснение по вече заявени данни. Поради невъзможността да бъде допълвано или 
променяно техническата оферта и съдържащите се в нея документи, комисията счита, че 
е налице съществен порок в офертата на участника, който порок не може да бъде 
отстранен с уредените в закона механизми.  

Поради горното, участника следва  да бъде отстранен от процедурата на основание 
чл.107, ал. 2, б. а от ЗОП – офертата не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и  не се допуска до етап оценка на техническо предложение. 

 
Оценките на техническите предложения на допуснатите участници са както следва  
 
По ОП 1- „Нова Медикъл“ ООД- 20 точки. 
По ОП № 2- „Инфомед“ ЕООД -30 точки 
По ОП № 3 - „Инфомед“ ЕООД -40 точки. 
 
Съобщение за провеждане на следващо публично заседание за оповестяване на 

ценовите предложение беше публикувано на 22.03.2017 год. в Профила на купувача на 
Възложителя. Публичното заседание за отваряне на пликовете с „Предлагани ценови 
параметри“ беше проведено на 27.03.2017 год. от 13:00 часа, като на него не присъстваха 
представители на участниците. В рамките на откритото заседание бяха отворени 
пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на участниците „Нова Медикъл“ ООД и 
„Инофмед“ ЕООД. 

Предложените от тях цени са както следва :  
1. Първи бе отворен плика на „Инфомед“ ЕООД с предлагани ценови параметри 

по обособена позиция № 2 - Многофункционална енергийна платформа за отворена и 
лапароскопска хирургия 1 бр. 

Предложената цена по позицията е 55 984,00 лв. с ДДС. 
2. Втори бе отворен плика на „Инфомед“ ЕООД с предлагани ценови параметри 

по обособена позиция № 3 - Ехокардиограф и система за архивиране и разпространение 
на образи 1 бр. 

Предложената цена по позицията е 71 712,00 лв. с ДДС. 
3. Трети бе отворен плика на „Нова медикъл “ ООД с предлагани ценови 

параметри по обособена позиция № 1 - Респиратор 1 бр. 
Предложената цена по позицията е 58 200,00 лв. с ДДС. 

 
Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 27.03.2017 год от 16:30 

часа. След преглед на ценовите предложения на участниците, комисията пристъпи към 
оценяване на предложените ценови параметри съгласно методиката за оценка.  

1. Ценовото предложение на „Инфомед“ ЕООД по обособена позиция № 2 - 
Многофункционална енергийна платформа за отворена и лапароскопска хирургия. 

Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 
2. Ценовото предложение на „Инфомед“ ЕООД по обособена позиция № 3 - 

Ехокардиограф и система за архивиране и разпространение на образи PACS. 



Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 
3. Ценовото предложение на „Нова Медикъл“ ООД по обособена позиция № 1 –

Респиратор. 
Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 
 
При прилагане на утвърдената методика за оценка на предложенията  избран 

критерии „оптимално съотношение качество/цена“, комисията определи следните 
индивидуални комплексни оценки на участниците: 
 

По ОП № 1: 
1. „Нова Медикъл“ ООД – 70 т. 
По ОП № 2 : 
1. „Инфомед“ ЕООД – 80 т. 
По ОП № 3: 
1. „Инфомед“ ЕООД – 90 т. 

 

Класирането на участниците, съобразно извършеното оценяване е както следва: 

По обособена позиция 1: 

На 1-во място: „Нова Медикъл“ ООД – 70 т. 

По обособена позиция № 2: 

На 1 място : „Инфомед“ЕООД – 80 т. 

По обособена позиция № 3: 

На 1 място : „Инфомед“ ЕООД – 90 т. 

Комисията предлага да бъде сключен договор за възлагане на поръчката с 
участниците класирани на първо място по съответните обособени позиции. 

 
По отношение на участниците „Елпак – Лизинг“ ЕООД  и „Дрегер Медикал 

България“ ЕООД, комисията предлага същите да бъдат отстранени от процедурата на 
основание чл.107, ал. 2, б. а от ЗОП – офертата не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, при съобразяване на изложените по-горе аргументи. 

 

Председател:1…………………. 

  /Цветелина Попова/ 

Членове: 

  2…………………    3…………………… 

  /Красимира Димитрова-Кирова/ /Д-р Петко Загорчев/ 

 

 

  4………………….    5…………………… 

  /Д-р Бисер Митев/   /Д-р Добринка Аврамова/ 


