
Дата на утвърждаване:. АЖ-./Ш .̂2019г

ПРОТОКОЛ
по чл.192, ал.4 от ЗОП

от работата на Комисия назначена със Заповед №3-105/11.10.2019г. на
изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за разглеждане и
оценка на офертите в процедура по събиране на оферти с обява, по смисъла на

глава 26 от ЗОП, публикувана под ID -  9092942/30.09.2019г в портала на 
обществените поръчки на АОП и в профила на купувача, с предмет:

"Техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на 
ПСАГБАЛ у,Света София“ ЕАД за едногодишен период”

На 11.10.2019г. в 10,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, се събра 
назначената със Заповед №3-105/11.10.2019г. на изпълнителния директор на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД Комисия за провеждането на процедура по събиране 
на оферти с обява, с горепосочения предмет в състав:

1. Марияна Панчева -  председател
2. Мая Бонева -  член
3. Мария Михайлова -  член

В изпълнение на изискванията на чл.97, ал.2 от ППЗОП след получаване на 
офертите за участие в процедурата по събиране на оферти с обява, членовете на 
Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, 
ал.8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП и съставиха протокол за работата си в периода 
11.10.2019г-21.10.2019г, както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че 
са подадени 7 /седем/ броя оферти за участие в процедурата. На откритото заседание 
присъства упълномощен представител на участника „Нова медикъл“ ООД -  Зорница 
Илиева. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване 
и извърши действията, както следва:

1. Оферта с вх.№05-187/08.10.2019г< подадена в 08,35 часа от участника 
„ЕМИКРОН“ ЕООД с адрес: гр.София 1233, жк.Фондови жилища, бл.208, вх.Г, ап.8- 
9, ет.7.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „ЕМИКРОН“ ЕООД цена за 
изпълнение на поръчката по обособените позиции за които участва, а именно:
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Пи l т  unupuia

- f §
16 Фетален монитор Cadence Basic 6p. 2 0,10

17 Фетален монитор CONTEC CMS 800 G 6p. 2 0,10

18 Фетален монитор Smart 3 6p. 3 0,10

19 Фетален монитор Bistos 0.10 "  " ------------- .
'19.1 Фетален монитор Bistos BT350 6p. 3

0,10
'19.2 Фетален монитор Bistos BT- 300 6p. 1

20 Фетален монитор CMS 800G 6p. 1 0,10
21 Фетален монитор Geymper 6p. 2 0,10
22 Пациентен монитор ED AN M9B 6p. 1 0,10
23 Пациентен монитор М9В/ Heall Force 6p. 3 0,10
24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102 6p. 1 0,10
25 Електрокардиограф- ЕКГ As Card/ Aspel 6p. 1 0,10
26 Електрокардиограф- ЕКГ SonoScapeIE6 6p. 1 0,10
37 Видеоириш ер 0,10

'37.1 Видеопринтер l 'P - 897SY Sony 6p. 1
0,10

'37.2 Видеопринтер Soil} UP-897 6p. 1
38 Видеопринтер Mitsubishi —'— ----- ЧН 0.10

'38.1 Видеопринтер Mitsubishi P93 6P. 1
'38.2 Видеопринтер Р9/ Mitsubishi 6P. 1 0,10
'38.3 Видеопринтер Р9/ Mitsubishi 6P. 1

39 Електрогенератор Diatermo 6P. 1 0,10
40 Електрогенератор KT s  M \RTTX 6p. 1 0,10
41 ^ L.icKTpoieirepiuop ГРВ1 •УН. ^ 0.10

'41.1 Електрогенератор ERBE 6P. 1
0,10

'41.2 Електрогенератор ERBE 6p. 1
42 Електрогенератор STORZ 6P. 1 0,10
43 Електрогенератор OLYMPUS UES - 40 6P. 1 0,10
44 Дефибрилатор CU 6P. 1 0,10

45 Дефибрилатор
PHYSIO- CONTROL 
LIFEPAK 10 6P. 1 0,10

46 * ПУЛСОКСИМС! IjD PM 600/ Nelkor -------------
' .. .■ .!• 0.10

'46.1 Пулсоксиметър PM 600. Nelkor 6p. 1
0,10

'46.2 Пулсоксиметър PM 600/Nelkor 6P. 1
47 Пулсоксиметър VS 800/ Mindrax 6P. 1 0,10
48 Пулсоксиметър M3/ ED AN 6P. 1 0,10

49 Пулсоксиметър
Rad 8 Masimo/ Proter 
Cambel 6p. 1 0,10

50 Инфузионна помпа AJ 5803/ Angel 6P. 2 0,10
51 Инфузионна помпа WZS-50FG/ LION 6p. 5 0,10
52 Инфузионна помпа ARGUS 707 6p. 1 0,10
53 Перфузор WZS50FG 6p. 1 0,10
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54 Перфузор AJ5803/ Angel 6p. 2 0,10
55 Перфузор SEP 10 S PLUS 6p. 2 0,10

56 Перфузор MICROINFUSION
PUMP 6p. 2 0,10

65 Електронна бебешка везна ADS- 15В/Видеком 
ЕООД 6p. 1 0,10

68 Апарат за електрохирургия SURGICEL Lamidey 
Noury 6p. 1 0,10 

0.101 {ентрофуга Ева 20' 1 Ieliidi
‘69.1 Центрофуга Ева 20/ Hettich 6p. 1

0,10'69.2 Центрофуга Ева 20/ Hettich 6p. 1
'69.3 Центрофуга Ева 20/ Hettich 6p. 1

70 Центруфуга Bench top centrofugi 
SN-6 122511040248 6p. 1 0,10

71 Хематокритни центрофуги TH-21 6p. 1 0,10
72 Хематокритни центрофуги Haematokrit 24 6p. 1 0,10

73 Ротационен парафинов микротом
Shandon Finesse 325/ 
Thermo Electron 
Corporation

6p. 1 0,10

74 Ротационен парафинов микротом Junk Biocut/ Leica 6p. 1 0,10
86 Термостат MIT-40 6p. 1 0,10
87 Термостат сух Термо- 70В/ Роботика 6p. 1 0,10
88 Нагревна плоча FALC 6p. 1 0,10
89 Нагревателна плоча Bio-optica 6p. 1 0,10
9U Апаратура за клинична патология ...................... . (1.10

90.1 Замразяваща плоча LEICA EG1130 6p. 1
0,1090.2 Парафинов диспенсър LEICA EG1110 6p. 1

90.3 Хистокинет TP 1020/ Leica 6p. 1
91 Вана за разпъване на срези XH-1003 FALC 6p. 1 0,10
96 Родилно легло GOLEM/ RQL- Чехия 6p. 3 0,10
97 Рехабилитациооно легло 6p. 8 0,10
98 Лампи 0.10

'98.1 Лампа кокиче BH- 132 6p. 1
0,10'98.2 Лампа кокиче 6p. 1

'98.3 Кварцова лампа 6p. 2
99 Вакум аспитатор RP 25/3 /ATMOS 6p. 1 0,10
100 Хирургически аспиратор 6p, 1 0,10
101 Аспирационна помпа ATMOS Cl 61 6p. 3 0,10

102 Помпа за хистерорезекция OLYMPUS HISTERO 
FLOW 6p. 1 0,10

.Cg,3 Lg8 Апарат* ра 4мог/ 50.00

'103.1 Инсуфлатор STORZ SCB 
electronic 6p. 1

50,00
'103.2 Помпа за лаваж STORZ Duomat 6p. 1
'103.3 Морселатор STORZ 6p. 1
'103.4 Светлинен източник с камера STORZ 6p. 2
'103.5 Монитор STORZ 6p. 1
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'103.6 Записващо устройство STORZ Aida control 6p. 1
'103.7 Утерос Манипулатор STORZ 6p. 1

105 Ларингоскопски комплект AESCOLAP KAWE 6p. 8 0,10

106 Опаковъчно устройство за 
стерилизация

HM 650D/2009/ 
HA WO 6p. 1 0,10

112 Операционни лампи комплект ALM Axel/ MAQUET 6p. 3 0,10
113 Операционна маса- механична Medin Alfa/ Stolter 6p. 2 0,10

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

2. Оферта с вх.№05-188/08.10.2019г, подадена в 11,45 часа от участника 
„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД с адрес: гр.Варна 9000, ул.Иван Богоров №12.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД цена 
за изпълнение на поръчката по обособените позиции за които участва, а именно:

ic = Вил на апарата

ЯИИЯИИиЙШИМ

Mo re I марка 
производител

В И Д

г

И т

Месечна ■ 
абонаментна 
нена в лека 
без ДДС за 

1 брой 
апарат/

Г одйшен 
абонамеш 
в лева без 

ДДС

1 Автоклав В В - 75 СССР 6P. 1 7,60 91,20
2 Централна стерилизация CIZA бр. 2 13,00 312,00
3 Инкубатор HERB \  TERM бр. 1 15,00 180,00
5 f 1рпявиюлна машина 1 . -W.,

'5.1 Проявителна машина M3 5 Х-ОМАТМ Processor/ 
Kodak бр. 1 22,00 264,00

'5.2 Проявителна машина X- OMATM 43 Prcessor/ 
Kodak бр. 1 22,00 264,00

,, Оиша c'loiiiioci в .iL-iiii netл 11роявюелпа машина
______ДДС__________________________________.____________

528.00

7 Мобилен рентгенов апарат Арман 915 бр. 1 17,00 204,00
8 Рентгенов мамограф Venus-HF/VILLA SM бр. 1 162,00 1944,00
9 Рентгенов апарат Mercury plus бр. 1 171,00 2052,00
10 Рентгенов апарат TUR- D700 _ б £ ^ 1 209,00 2508,00
12 Светлинен микроскоп Leica DM 500 бр. 1 22,50 270,00
13 Ламинарна маса ORIGIO SN-O-0911086 бр. 1 11,50 138,00

i l i L  щ | ,  W & I щ р к  • Л ЯfstdV^ i K 'v *?**■• i a Зк.-М-, 'й др з SwSMl
^  1 У § | Ш *  '■ ' I
Г 5  :  Ви [ на a iiapa ia  М олел марка i ip u m is o im c . i  Е g-

v- уоЦ Щ  Ш Ш .' ||1|Р|| Я № | % ш к 1 щ -ш ш .

t  3 |t i |  
? F S B  
11М р я Ио

М Н
« ■ ■ M l

Ц ен а за 1 
елин час  

влож ен  щ \ д  
в  лена б е з  

Д Д С
16 Ф етал ен  м он и тор C ad en ce B a sic бр . 2 0 ,05

17 Ф етал ен  м он и тор C O N T E C  C M S 8 0 0  G бр- _ 2 0 ,0 5
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18 Фетален монитор Smart 3 1 бр. 1 з | 0,05
Фетален монитор MlSlON 0;0 5 _ _ j

'19.1 Фетален монитор Bistos ВТ350 op. 3 0,05'19.2 Фетален монитор Bistos BT- 300 бр. 1
20 Фетален монитор CMS 800G бр. 1 0,05
21 Фетален монитор Geymper бр. 2 0,05
22 Пациентен монитор EDAN M9B бр. 1 0,05
23 Пациентен монитор М9В/ Heall Force бр. 3 0,05
24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102 бр. 1 0,05
25 Електрокардиограф- ЕКГ As Card/ Aspel бр. 1 0,05
26 Електрокардиограф- ЕКГ SonoScape IE6 бр. 1 0,05

27 Апарат за ултразвукова 
диагностика FF Sonic UF- 4000/ Fukuda бр. 1 32,50

28 Апарат за ултразвукова 
диагностика Minday DC - N3 бр. 1 32,50

29 Апарат за ултразвукова 
диагностика SonoScopi SSI-600 бр. 1 32,50

30 Ехографски апарат NANOMAX ULTRA SOUND бр. 1 32,50
31 Ехографски апарат CHISON-600M бр. 2 32,50
32 Ехографски апарат Kontron medical sigma 330 бр. 1 32,50
33 Ехографски апарат /доплер/ Medison prestige бр. 1 32,50
34 Ехографски апарат Sonoace R7 бр. 1 32,50
35 Ехографски апарат Fokuda Denshi - ' *0 ВЬ 32.50

'35.1 Ехографски апарат Fokuda Denshi бр. 1 32,50
'35.2 Ехографски апарат FOKUDA DENSHI MD-100 бр. 1

36 Exoi рафски апарат г 12.5(1

'36.1 Ехографски апарат
CUISONH 600Y, в комплект c
абдоминален трансдюсер бР. 1

32,50
'36.2 Ехографски апарат комплект 

с абдоминален трансдюсер
CHISOW 600J бр. 1

37 15и юомрииicp 9,50
'37.1 Видеопринтер UP - 897SY Sony бР. 1 9,50
'37.2 Видеопринтер Sony UP-897 бр. 1
"38 Видеопринтер Mitsubishi :;J 9,50
38.1 Видеопринтер Mitsubishi P93 __бр- _ 1

'38.2 Видеопринтер Р9/ Mitsubishi бр- 1 9,50
'38.3 Видеопринтер Р9/ Mitsubishi бр- 1

39 Електрогенератор Diatermo бр- 1 0,45
40 Електрогенератор _

E:icicrpoi euepai op
KLS MARTIN бр- 1 0,45

41 CRBE 0.90
'41.1 Електрогенератор LRBE бР- 1 0,90
'41.2 Електрогенератор ERBE бр. 1

42 Електрогенератор STORZ _бр-_ 1 0,45
43 Електрогенератор OLYMPUS UES - 40 бр- _ 1 0,45
44 Дефибрилатор CU бР- 1 0,45

45 Дефибрилатор
PHYSIO- CONTROL 
LIFEPAK 10 бр- 1 0,45

S4& 1 ] [улсотссимстьр PM 600/Nelkor п.(15
'46.1 Пулсоксиметър PM 600/ Nelkor бР- 1 0,05
'46.2 Пулсоксиметър PM 600/Nelkor бр. 1

47 Пулсоксиметър VS 800/ Mindrax бр. 1 0,05
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48 Пулсоксиметър M3/ ED AN бр. 1 0,05
49 Пулсоксиметър Rad 8 Masimo/ Proter Cambel бр. 1 0,05
50 Инфузионна помпа AJ 5803/ Angel бр. 2 0,05
51 Инфузионна помпа WZS-50FG/ LION бр. 5 0,05
52 Инфузионна помпа ARGUS 707 бр. 1 0,05
53 Перфузор WZS50FG бр. 1 0,05
54 Перфузор___________________ AJ5803/Angel бр. 2 0,05
55 Перфузор SEP 10 S PLUS бр. 2 0,05
56 Перфузор___________________ MICROINFUSION PUMP бр. 2 0.05

Реанимационна маса за 
новородено, кувиози. лампи 
за фототерапия

Mediprcma
' ей"'-

2300.00

'57.1 Реанимационна маса за 
новородено Mediprema бр. 2

2300,00

'57.2 Реанимационна маса за 
новородено

ISIS B.P. 634/РР800/ 
Mediprema бр. 1

'57.3 Кувьоз за интензивни грижи Tours Cedex B.P. 0634/ 
Медипрема бр. 1

'57.4 Термоплот Tours Cedex 3 B.P. 634 37206/ 
Медипрема бр. 1

'57.5 Апарат за облъчване- синя 
светлина

Tours Cedex 3 B.P. 0634/ 
Медипрема бр. 2

59 Транспортен кувьоз TR 200/ Medix бр- 1 19,00

60 Транспортен кувьоз Medicor IKH 12/ BUDAPEST 
HUNGARY бр. 1 19,00

62 Инкубатор MC05AC/Sanyo бр. 1 19,00
63 Инкубатор M CO-18/ Panasonic бр. 1 19,00

64 Апарат за слухов скрининг 
на новородено MAIKO бр. 2 19,00

65 Електронна бебешка везна ADS- 15В/ Видеком ЕООД бр. 1 0,05

66 Анестезиологичен апарат - 
комплект Venar/ Chirana бр. 1 720,00

68 Апарат за електрохирургия SURGICEL Lamidey Noury бр. 1 400,00
М  Цешрофми Ева 2 0 /1 louich 0,05

'69.1 Центрофуга Ева 20/ Hettich бр. 1
0,05'69.2 Центрофуга Ева 20/ Hettich бр. 1

'69.3 Центрофуга Ева 20/ Hettich бр. 1

70 Центруфуга Bench top centrofugi SN-6 
122511040248 бр. 1 0,05

71 Хематокритни центрофуги TH-21 бр. 1 0,05
72 Хематокритни центрофуги Haematokrit 24 бр. 1 0,05

73 Ротационен парафинов 
микротом

Shandon Finesse 325/ Thermo 
Electron Corporation бр. 1 0,05

74 Ротационен парафинов 
микротом

Junk Biocut/ Leica бр. 1 0,05

75 Електролитен анализатор AVL 9180/Roche бр. 1 200,00
76 Биохимичен анализатор Lisa 200/ HYCEL бр. 1 280,00
77 Биохимичен анализатор A15 Biosystems бр. 1 280,00

■ И
„  Medonic \l-series Boul ■
Хемш ологиче!i анализатор viedica] 560.00

'78.1 Хематологичен анализатор
Medonic М-series/ Boul 
Medical бр. 1 560,00
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'78.2 Хематологичен анализатор Medonic М-series/ Boul 
Medical бр. 1

79 Анализатори и коагулометри Bio Merieux France 2080.00

'79.1 Хормонален анализатор Мини Видас/ Bio Merieux 
France

бр. 1
2080,00

'79.2 Коагулометър Option 4 plus/ Bio Merieux 
France бр. 1

80 Г люкоанализатор Glucozae Analayzer 3/ Kabe 
Labortechnik бр. 1 280,00

81 Кръвно газов анализатор pHox/ Novk Biomedical бр. 1 280,00
82 Апарат за изследване на кръв Reader II/ Nyko Card бр. 1 280,00

83 Система за кръвно- групова 
типизация

Ortho bio \jue system/ Ortho 
Clinical Daignostics бр. 1 280,00

85 Билиметър Билиметъ
Technik&f

5 3/ Pfaff 
ledizin бр. 1 600,00

86 Термостат MIT-40 бр. 1 7,60
87 Термостат сух Термо- 70 V  Роботика бр. 1 7,60
88 Нагревна плоча FALC \ бр. 1 7,60
89 Нагревателна плоча Bio-optica бр. 1 7,60

90 Апаратура за клинична 
патология 840,00

90.1 Замразяваща плоча LEICA Eg|i 130 бр. 1
90.2 Парафинов диспенсър LEICA E 0 1 110 бр. 1 840,00
90.3 Хистокинет TP 1020/ Leica бр. 1
91 Вана за разпъване на срези XH-1003 FALC бр. 1 120,00

92 Паров генератор за 
стерилизация GETINGE/ HS- 33/2012r.

:l
бр. 1 600,00

93 Уринен анализатор Urilyzer -100 pro бр. 1 280,00

94 Микроманипулатор за икси 
процедури

'
Integra Т1/ Reserch Instrument бр. 1 400,00

95 Замразител Kryo 36-1.7 Planer бр. 1 400,00
96 Родилно легло GOLEM/RQL-Чехия бр. 3 0,05
97 Рехабилитациооно легло бр. 8 0,05
98 Лампи

'98.1 Лампа кокиче В Н -132 бр. 1
'98.2 Лампа кокиче бр. 1 0,05
'98.3 Кварцова лампа I бр. 2

99 Вакум аспитатор RP 25/3/ ATMOS бр. 1 0,05
100 Хирургически аспиратор ! бр. 1 0,05
101 Аспирационна помпа ATMOS 0161 бр. 3 0,05
102 Помпа за хистерорезекция OLYMPUS HISTERO FLOW бр. 1 0,05

104 Ламинарен бокс MSC-Adv 
scientific ;

antage/ Thermo бр. 1 260,00

105 Ларингоскопски комплект AESCOLA.P KAWE бр. 8 0,05

106 Опаковъчно устройство за 
стерилизация HM 650D/2009/ HA WO бр. 1 0,05

107 Лазерен апарат УЗОР 2К/АЛТ- СССР бр. 1 4,80
108 Апарат за електротерапия TERAPIC 9200/Medical бр. 1 4,80

109
Апарат за ултразвукова 
терапия ULTRASC NIC 1300/ Medical бр. 1 4,80
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110 Апарат за микровълнова 
терапия/радар RAD ARMED/ Medical бр. 1 4,80

111 Апарат за магнитотерапия MAGNETOMED/ Medical бр. 1 4,80

112 Операционни лампи 
комплект ALM Axel/ MAQUET бр. 3 0,05

113 Операционна маса- 
механична Medin Alfa/ Stolter бр. 2 0,05

114 Лабораторен инкубатор 
/Термостат MMM бр. 3 240,00

115 Дизелов агрегат TY80PR .-6Р . 1 600,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

3. Оферта с вх.№05-189/09.10.2019г, подадена в 10,34 часа от участника 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес: гр.София 1750, 
жк.Младост 1, 28Б /ул.Димитър Моллов/.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД цена за изпълнение на поръчката по обособените позиции за 
които участва, а именно:

5
УО зй

И И Месечна g g p i
гР11

Вил на апарата Молел Miiphj 7.
гз ||$й$г!ЯЯ

абонамипна noid 
в лева без ДДС за

Годишен 1

.lOOUtlMUII 11
Яика> произволи 1 и I

В
1 брой aimpin/ лена без ДДС

PU "
оПнр\.1напе

12 Светлинен микроскоп Leica DM 500 бр. 1 25,00 300,00

i i

= 'S = Молел \uipi.\i Кланица т/. ■- = = Мил па апарата 1 количество 2; § £ , .произволите;! ; мярка |

24 Електрокардиограф-ЕКГ 1 S Shiler А 1-102 бр. | 1

Цена за 1 
слип' час 

вложен труд 
и лева. бе 1

70Д0
4l 1 теирот оператор 1 RBI 70,00

'41.1 Електрогенератор ERBE 6p- 1 70,00
'41.2 Електрогенератор ERBE 6p- 1

55 Перфузор SEP 10 S PLUS 2 70,00
69 Центрофуга Lua2" Hciiiei ^  70,00

'69.1 Центрофуга Ева 20/ Hettich _  » • . _ 1
70,00'69.2 Центрофуга Ева 20/ Hettich 6p- 1

'69.3 Центрофуга Ева 20/ Hettich бр. Г  "

78 Хематологичен ’ Medonic M-series; Boul 
анализатор Medical

Щ Ш И Щ Ш 70.00

'78.1 Хематологичен Medonic М-series/ Boul бр. 1 70.00 J
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анализатор Medical

'78.2 Хематологичен
анализатор

Medonic М-series/ Boul 
Medical бр. 1

80 Глюкоанализатор
Glucozae Analayzer 3/ 
Kabe Labortechnik бр. 1 70,00

90 Апаратура за клинична 
патология

..... 70.00

90.1 Замразяваща плоча LEICA EG1130 бр. 1
70,0090.2 Парафинов диспенсър LEICA EG1110 бр. 1

90.3 Хистокинет TP 1020/ Leica бр. 1
101 Аспирационна помпа ATMOS C l61 бр. 3 70,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

4. Оферта с вх.№05-190/09.10.2019г, подадена в 15,46 часа от участника 
„АКВАМЕДИКА” ЕООД с адрес: гр.София 1000, бул.Княз Ал.Дондуков №4.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „АКВАМЕДИКА” ЕООД цена за 
изпълнение на поръчката по обособените позиции за които участва, а именно:

1 119
Вил на ана пата

ш•‘■#8
м*

Месечна
i абонаментна

Молел/марка’" ш щ цена 1* гева 
без ДДС запроизводител й ] брой

Ш апарат
НН|Н| оборудване

Г одишен 
абонамен 
т в зеиа 
без ДДС

11

Смарт система включваща:
лаборантска работна станция - NX 
GENRADWORKSTATION -1  бр
лаборантска работна станция - NX  
МАММОWORKSTATION - 1бр
идентификационна станция - AGFA CR 
IDTABLET -2бр_____________________
принтер - AGFA DRYSTAR AXYS - 
1бр_______________________________
система за архивиране и 
разпространение на диагностични 
образи - AGFA IMP АХ 6.3 - 1бр

CR35-X/
AGFA бр. 375,00 4500,00

Председателя на Комисията установи, че участникът не е представил списък на 
представените документи. Всички други необходими документи са представени в 
офертата.
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5. OAevma c вх.№05-191/10.10.2019г, подадена в 09,43 часа от участника 
„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД с адрес: гр.София 1164, бул. Джеймс 
Баучър №2.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по обособените позиции за 
които участва, а именно:

'4.1
Анестезиологичен апарат - 
комплект

Fabius Plus бр. 129,16

'4.2

|1|
14

Анестезиологичен апарат - 
комплект

Fabius Plus/ Drager SN бр. 1 129,16

\ hccjc3H0.ii>i и чел апарат -

Инкубатори и рсспиратори
Г3| ager_______ __________

Обши с I ой нос I в лева без ДДС

'14.1 Неонатален респиратор Babylog 8000/ Drager 25,10

'14.2 Неонатален респиратор
Babylog 8000Plus/ 
Drager___________ бр. 25,10

'14.3 Интензивен инкубатор Caleo/ Drager бр. 21,00
'14.4

14

Интензивен инкубатор __
Иикуi"«.i юри и реснирам1 5И 
Drager _

Drager 7320 бр. 3 | 19,50

Обща cioiuioci в лева 6ci ,,1ДС

1549.92

1549.92 

3099.84

_______
602,40

301,20

1512.00
702.00

3117,60

шЛ' * f ft i — Я
r g p ! | ! 

-< % |

B p H S l
*58;

Bm.i на апарат
я ш /р ш ш а д я ш ш ш ш ш

PcariiiNfuintoiiii маси. 
инкубатори и респира] ори. 
лампи за фоютерапия

Mi) ю. 1 марка
ТГрОИЧНч IHTC.I

Единица
мярка

5 1 . .

Количество

Цепи За 1 
е inn час 

вложен труд 
в лева без

—  - д а . .

'58.1
Реанимационна маса за 
новородено

Baby Lhcrni 8000' 
Drager бр. 1

180,00
'58.2

Реанимационна маса за 
новородено

Baby therm 8000/ 
Drager бр. 1

'58.3
Реанимационна маса за 
новородено

pp 800/ Drager бр. 1

'58.4 Лампа за фототерапия
Phototherapie 4000/ 
Drager бр. 3

67 Анестезиологичен апарат - Fabius Tiro/ Drager бр. 2 180,00
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комплект
84 Билиметър Дрегер бр. 1 180,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

6. Оферта с вх.№05-192/10.10.2019г. подадена в 11,19 часа от участника 
„ХРОНО” ООД с адрес: гр.София 1766, жк.София парк, търговска зона, сграда 16Б, 
ет.2, офис 8.

Минимум трима членове на Комисията и присъстващият представител на участник 
в процедурата подписаха техническото и ценово предложение на участника, а 
председателя на комисията обяви и предложената от „ХРОНО” ООД цена за 
изпълнение на поръчката по обособените позиции за които участва, а именно:

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

7. Оферта с вх.№05-193/10.10.2019г. подадена в 14,46 часа от участника 
„НОВА МЕДИКЪЛ” ООД с адрес: гр.София 1336, жк.Люлин 1, ул.109, №19.

Минимум трима членове на Комисията подписаха техническото и ценово 
предложение на участника, а председателя на комисията обяви и предложената от 
„НОВА МЕДИКЪЛ” ООД цена за изпълнение на поръчката по обособените позиции 
за които участва, а именно:

5шт
' i  -

‘2 1  03 Щ

I  i

Нил на апарат а \1о ю 1 марка/ 
iipiiH ii.n тител'

шШ ш \ З д г  >
Щ Ш .___________ Щ  h

щНМ l35

ir
s

ш л

1
S

в
2

Месечна 
«помами има 
нема н лева 
Гч. 1 , VIC за

] брой 
ai 1арат'' 

nOom.iHaiii.

Годишен 
абопамеш 
к iuid 6l '

д д с

Проявителна машина
M35 Х -0 \1 А Ш'5.1 Проявителна машина Processor/ Kodak бр. 1 35,00 420,00

X- OMATM 43 Prcessor/5.2 Проявителна машина Kodak бр. 1 35,00 420,00

'-1Ш Ироиг.игелна машина Ofiiua rioiinnci и . iспа fiei 1 K N41TUU
7 Мобилен рентгенов апарат Арман 915 бр. 1 45,00 540.00
8 Рентгенов мамограф Venus- HF/ VILLA SM бр. 1 160,00 1920,00
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9 Рентгенов апарат Mercury plus бр. 1 165,00 1980,00
10 Рентгенов апарат TUR- D700 бр. 1 205,00 2460,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави е наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

II. На последващи закрити заседания, членовете на Комисията провериха 
съответствието на представените оферти с изискванията посочени от възложителя в 
документацията за участие към обявата за събиране на оферти. След разглеждане на 
офертите, членовете на Комисията установиха следното:

„ЕМИКРОН“ ЕООД - Участникът е представил всички необходими документи 
изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма непредставени или 
нередовни документи. Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от 
възложителя в документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се 
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Участникът е Представил всички необходими 
документи изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Участникът е 
представил всички необходими документи изискани от Възложителя в обявата за 
събиране на оферти. Няма непредставени или нередовни документи. Участникът 
отговаря на минималните изисквания посочени от възложителя в документацията за 
участие. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

„АКВАМЕДИКА” ЕООД - Комисията констатира непълнота в представената 
от участника оферта за участие в обществена поръчка, а именно: не е представен 
документ по образец №1 „Списък на документите съдържащи се в офертата“. 
Представянето на този документ е задължително, съгласно условията на документация 
за участие.

С оглед на това, и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, Комисията изиска от 
участника с писмо с изх.№05-196/15.10.2019г, в срок от 3 /три/ работни дни, считано 
от датата на получаване на писмото, да представи липсващият документ на адрес: 
гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, каб. „Обществени поръчки” или да го изпрати 
подписан с електронен подпис на ел.поща: ob-porachki@lagb.com, на вниманието на 
председателя на Комисията -  Марияна Панчева.

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-196# 1 /16.10.2019 
участникът предоставя изискания документ, който Комисията приема.
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Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от възложителя в 
документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по
нататъшно участие в процедурата.

„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Участникът е представил всички 
необходими документи изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. 
Няма непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ХРОНО” ООД - В представената от участника оферта за участие в 
обществената поръчка, Комисията констатира несъответствие с изискванията към 
техническите и професионални способности на участника, а именно:

Съгласно т.9 от РАЗДЕЛ II на документацията за участие, участниците следва 
да разполагат с минимум двама сервизни специалисти за изпълнение на предмета 
на поръчката. Видно от представения от участника списък на лицата /сервизни 
специалисти/, които ще извършват услугите по техническо обслужване на 
апаратурата/ оборудването, е предвиден само един сервизен специалист — лицето 
Станислав Чипов.

С оглед на това, и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, Комисията изиска от 
участника с писмо с изх.№05-195/15.10.2019г в срок от 3 /три/ работни дни, считано от 
датата на получаване на писмото, да представи допълнен списък на сервизните 
специалисти с информация за поне още един сервизен специалист, който ще бъде 
ангажиран при изпълнение на поръчката.

Допълненият списък следва да се представи на адрес: гр.София, ул.Михалаки 
Ташев №2, каб. „Обществени поръчки” или да се изпрати подписан с електронен 
подпис на ел.поща: ob-porachki@lagb.com, на вниманието на председателя на 
Комисията -  Марияна Панчева.

В определения от Комисията срок, участникът представя с писмо с вх.№05- 
195# 1/17.10.2019г изискания списък, в който са добавени още две лица -  сервизни 
специалисти. Списъкът е придружен с документи за доказване на образованието и 
професионалната квалификация на специалистите. Комисията приема така 
представените документи, с които участникът доказва свойте технически и 
професионални способности.

С оглед на гореизложеното, участникът отговаря на минималните изисквания 
посочени от възложителя в документацията за участие и се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„НОВА МЕДИКЪЛ” ООД - Участникът е представил всички необходими 
документи изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.
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Ш . Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници. Оферираните от участниците условия за 
изпълнение на поръчката са както следва:

„ЕМИКРОН“ ЕООД -  предложение за изпълнение на поръчката по обособени 
позиции №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 112 и 113.

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му — в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния
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срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД -  предложение за изпълнение на поръчката по 
обособени позиции №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 и 115

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:
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- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му — в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния 
срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Ю.Участншсът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
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Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  предложение за 
изпълнение на поръчката по обособени позиции №№ 12, 24, 41, 55, 69, 78, 80, 90 и 101.

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му -  в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния

17



срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„АКВАМЕДИКА” ЕООД -  предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция №11

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;
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- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му -  в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния 
срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл. 112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в
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обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  предложение за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции №№ 4, 14, 58, 67 и 84.

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му -  в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния 
срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.
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7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл. 112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.

„ХРОНО” ООД -  предложение за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция №75

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния
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екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му -  в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния 
срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части, 
принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.
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„НОВА МЕДИКЪЛ” ООД -  предложение за изпълнение на поръчката по 
обособени позиции №№ 5, 7, 8, 9 и 10.

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът заявява, че ще извършва техническо обслужване на апаратурата/ 
оборудването съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
документацията за участие.

3. Техническото обслужване ще се извършва на място, в сградата на ПСАГБАЛ 
„Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. В случаите, когато 
техническото обслужване /диагностика, ремонт или друга дейност/ не може да 
се извърши на място, то участника ще извърши дейностите в осигурена от него 
сервизна база, като организира за своя сметка транспортирането на 
апаратурата/оборудването от и до лечебното заведение.

4. Услугите по извънгаранционно техническо обслужване включват следните 
дейности:

- Извършване на пълна техническа профилактика на съответната 
медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ по заявка 
на Възложителя, след съгласуване на датата и часът за извършването й;

- Отстраняване на възникнали дефекти, повреди и аварии текущо по сигнал 
на Възложителя. Срока за реакция и посещение от сервизния 
екип/специалист ще бъде до 4 часа от уведомяването му -  в работни дни и 
в срок до 24 часа в почивни и празнични дни.

- Дейности по подмяна на дефектирали компоненти и осигуряване на 
оригинални или съвместими резервни части и консумативи.

5. След ремонт на апаратурата/ оборудването, която е с измервателни функции по 
номенклатурата на Наредбата за средствата за измерване, ще участника ще 
осъществява задълженията си по чл.45 от Закона за измерванията, както и 
всички други нормативно установени задължения за реализиране на 
извършваната от Държавната агенция по метрология и технически надзор след 
ремонт задължителна последваща метрологична проверка по Закона за 
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол. Участникът гарантира проследимост, точност и 
достоверност на измерванията за апаратите извън номенклатурата на Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в рамките 
на гаранционният срок.

6. Предоставяния от участника гаранционен срок за извършен ремонт на 
апаратура/оборудване е не по-кратък от 6 /шест/ месеца считано от датата на 
извършване на ремонта. В случаите, когато за извършване на ремонта са 
вложени резервни части, то гаранционния срок ще съответства на гаранционния 
срок обявен от производителя на съответната вложена резервна част, но не по- 
малко от 6 /шест/ месеца.

7. Участникът изразява съгласие заплащането от страна на Възложителя да се 
извършва в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 
за извършените услуги. При техническо обслужване или ремонт на 
апаратурата/оборудването включващо доставката и монтажа на резервни части,
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принадлежности, материали и консумативи, заплащането ще се извършва в срок 
до 60 календарни дни, считано от датата на доставката и монтажа на частта/ 
консуматива, пускането на апарата/оборудването в експлоатация и представяне 
на фактура.

8. Участникът е запознат с проекто-договора към документацията за участие и го 
приема изцяло без възражения.

9. Участникът заявява, че ако бъде избрани за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи 
документи съгласно чл. 112 от ЗОП.

Ю.Участникът декларира, че при изготвяне на офертата за обществената поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по 
чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо 
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти. С оглед на това, участника се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

IV. Комисията разгледа направените от допуснатите участници ценови 
предложения с оглед установяване наличието на основание за прилагане на чл.72, ал.1 
от ЗОП и констатира, следното:

„ЕМИКРОН“ ЕООД - Предложените от участника цени за изпълнение на 
поръчката по обособени позиции №№24, 41, 55, 69, 90 и 101 са с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната цена на останалите оферти по посочените обособени 
позиции. Поради това на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от участника 
с писмо с изх.№05-198/15.10.2019г в 5-дневен срок от получаване на писмото, да 
представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово предложение. 
Обосновка следва да се представи на адрес гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, каб. 
„Обществени поръчки” или подписана с електронен попие на ел.поща: ob- 
porachki@lagb.com, на вниманието на председателя на Комисията -  Марияна Панчева.

В посочения от Комисията срок, участникът представя писмо с вх.№05- 
198# 1/16.10.2019г с подробна обосновка за начина на формиране на предлаганата цена 
по обособени позиции №№24, 41, 55, 69, 90 и 101. Комисията приема така 
представената обосновка, тъй като в същата са посочени обстоятелства, съответстващи 
на чл.72, ал.2 от ЗОП, а именно: наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за предоставянето на услугите.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Предложените от участника цени за изпълнение 
на поръчката по обособени позиции №№ 24, 41, 55, 69 и 101 са с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната цена на останалите оферти по посочените обособени 
позиции. Поради това на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от участника 
с писмо е изх.№05-197/15.10.2019г в 5-дневен срок от получаване на писмото, да
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представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово предложение. 
Обосновка следва да се представи на адрес гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, каб. 
„Обществени поръчки” или подписана с електронен попие на ел.поща: ob- 
porachki@lagb.com, на вниманието на председателя на Комисията — Марияна Панчева.

Отделно от гореизложеното, Комисията изиска от участника и информация, дали 
не е налице техническа грешка при поставяне на десетичната запетая в оферираните от 
него цени по обособени позиции №№57, 79 и 90, тъй като същите са прекомерно 
високи.

В посочения от Комисията срок, участникът представя писмо с вх.№05- 
197# 1/16.10.2019г с подробна обосновка за начина на формиране на предлаганата цена 
по обособени позиции №№ 24, 41, 55, 69 и 101. Комисията приема така представената 
обосновка, тъй като в същата са посочени обстоятелства, съответстващи на чл.72, ал.2, 
т.2 и т.З от ЗОП, а именно: избраните технически решения или наличието на 
изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите 
или услугите; и оригиналност на предложеното от участника.

Участникът представя и писмо с вх.№05-197#2/16.10.2019г, в което уточнява, че 
оферираните цени по обособени позиции №№57, 79 и 90 са валидни и съобразени с 
прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 90 е с повече от 
20 на сто по-благоприятна от средната цена на останалите оферти по посочената 
обособена позиция. Поради това на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от 
участника с писмо с изх.№05-199/15.10.2019г в 5-дневен срок от получаване на 
писмото, да представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово 
предложение. Обосновка следва да се представи на адрес гр.София, ул.Михалаки 
Ташев №2, каб. „Обществени поръчки” или подписана с електронен попие на ел.поща: 
ob-porachki@lagb.com, на вниманието на председателя на Комисията -  Марияна 
Панчева.

В посочения от Комисията срок, участникът представя писмо с вх.№05- 
199# 1/16.10.2019г с подробна обосновка за начина на формиране на предлаганата цена 
по обособена позиция № 90. Комисията приема така представената обосновка, тъй 
като в същата са посочени обстоятелства, съответстващи на чл.72, ал.2 от ЗОП, а 
именно: наличието на изключително благоприятни условия за участника за 
предоставянето на продуктите или услугите.

„АКВАМЕДИКА” ЕООД - За участника не са налице основания за прилагане 
на чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като няма база за определяне на средна цена. С оглед на 
това, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - За участника не са налице 
основания за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като няма база за определяне на 
средна цена. С оглед на това, участникът се допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.
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„ХРОНО” ООД - За участника не са налице основания за прилагане на чл.72, 
ал.1 от ЗОП, тъй като няма база за определяне на средна цена. С оглед на това, 
участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„НОВА МЕДИКЪЛ” ООД - За участника не са налице основания за прилагане 
на чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като няма база за определяне на средна цена. С оглед на 
това, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

V. Комисията премина към класиране на офертите, съобразно методиката за 
оценка посочена в РАЗДЕЛ III от документацията за участие към обявата за събиране 
на оферти, а именно по показателя „най-ниска цена“. Резултатите са както следва:

« щ
м О S

с г  
=

Мил на апарат Моде 1 чарка 
провините 1

1 IdwuenoBamie ма 
участника

ш ш ш я я л
К racupani?

Обособени позиции, за които се предвижда абонаментно обслужване
М едицинска апарат ура и 0601vydeaue

1 1 Автоклав ВВ - 75/ СССР • . m  : .§ r  J r  $

1 Автоклав В В - 7 5 /СССР "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

" * Централна стерилизация CIZA

2 Централна стерилизация CIZA "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

Ишс\батор III КМ \  И К\1

3 Инкубатор HERBA TERM "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

4
А нест етиологичен anapai - 
комплект jff‘

4
Анестезиологичен апарат - 
комплект

"ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД Първо място

5 Прояви гелна машина

5 Проявителна машина "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

5 Проявителна машина "НОВА МЕДИКЪЛ" 
ООД Второ място

6 Мобилен рентгенов anapai Polimbil- IIE Siemens 
20530 Ш Ш Ш Ш Ш

6 Мобилен рентгенов апарат Polimbil- III/ Siemens 
20330 НЯМА УЧАСТНИК

7 Мобилен рентгенов anapai Арман 915

7 Мобилен рентгенов апарат Арман 915 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

7 Мобилен рентгенов апарат Арман 915 "НОВА МЕДИКЪЛ" 
ООД Второ място

"  8~ Рентгенов мамограф Venus- ПГ/ VJL E A -SM~

8 Рентгенов мамограф Venus- HF/ VILLA SM "НОВА МЕДИКЪЛ" 
ООД Първо място

26



8

I  9"

9

Рентгенов мамограф 

Рентгенов апарат

Venus- HF/ VILLA SM
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

i Mereur\ plus 1 ' ' ' V'/ , v ' iS b g

Рентгенов апарат Mercury plus "НОВА МЕДИКЪЛ" 
ООД Първо място

9

Г 10"

Рентгенов апарат Mercury plus "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

Рентгенов апарат H-I'R- D700

10 Рентгенов апарат TUR- D700 "НОВА МЕДИКЪЛ" 
ООД Първо място

10 Рентгенов апарат TUR- D700 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

ш ш

11

Смарт система включваща: 
лаборан ! ска работна 
станция - NX
GINRADWORKSTYRON - 
1 бр
лаборантска работна 
станция - NX
MAMMOWORKSTA ПОХ -

:-5 ;■ i
идентификациош ia станция 
- ЛПГЛ CR М) 1 \В П Т -  
2GP
.принтер - AGI Л DRYS ГЛК 
AXYS- 1бр
система за архивиране и 
разпрос 1 ранение на 
диагностични образи - 
AGFA IMP \ . \  6.3 - lop

CR35-X AGFA

„ ' "" , ': * ' V* ‘ '^и’ /

^

1 JLj ч” й! „

[/>>

,/%'

Смарт система включваща: 
лаборантска работна 
станция - NX
GENRADWORKSTATION - 
1бр
лаборантска работна 
станция - NX
MAMMOWORKSTATION - 
1бр
идентификационна станция 
- AGFA CR ID TABLET - 
2бр
принтер - AGFA DRYSTAR 
AXYS - 1бр
система за архивиране и 
разпространение на 
диагностични образи - 
AGFA IMP АХ 6.3 - 1бр

CR 35-Х/ AGFA "АКВАМЕДИКА"
ЕООД Първо място

12

12

Светлинен микроскоп 

Светлинен микроскоп

1 ueu DM 

Leica DM 500 "ЕЛПАК ЛИЗИШ’" 
ЕООД Първо място
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12 Светлинен микроскоп Leica DM 500

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Второ място

1' . 1и\шггариа \fdca ORIGIO SN-O-0911086
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД13 Лами нарна маса OR1GIO SN-0-0911086 Първо място

14 Инкубатори и реенирагори 
Draper \ Ш  ' Ш '&M  1 S  ■ 1

14 Инкубатори и респиратори 
Drager

"ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД Първо място

Стопанско оборудване

15

Инсталация за медицински 
газове, включваща: 
кислородна станция - 
секция за бутилки за 
газообразен кислород; 
Станция за райски газ - 
секция за бутилки за райски 
газ;
Вакуум станция - вакуум 
помпи;
Рисървър за медицински 
въздух - компресор;
Тръбна инсталация - медна 
тръбна разводка;
Етажни табла - 
разпределителни табла със 
спирателни кранове и 
манометри

НЯМА УЧАСТНИК

Обособени позиции, за които се предвижда ювънабонаментно поддържане
М едицинска апарат ура и 0601чудване

16 Фетален монитор Cadence Basic

16 Фетален монитор Cadence Basic "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

16 Фетален монитор Cadence Basic "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
* J 7 ' Фетален монитор CONTEC CMS 800 G

17 Фетален монитор CONTEC CMS 800 G "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

17 Фетален монитор CONTEC CMS 800 G "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
18 Фетален монитор Smart 3

■

. . i <"«'

18 Фетален монитор Smart 3 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

18 Фетален монитор Smart 3 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
10 Фетален монитор Bislos * - < - ^

19 Фетален монитор Bistos "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

19 Фетален монитор Bistos "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
20 Фе гал 1ен мони i op ( MSSOlKr - , -4  ̂ W

20 Фетален монитор CMS 800G "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

20 Фетален монитор CMS 800G "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
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2 I Фетален монитор Geympei >...

21 Фетален монитор Geymper "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

21 Фетален монитор Geymper "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
22 Пациснтеп монитор ID W M '.H

22 Падиентен монитор EDAN M9B "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

22 Пациентен монитор FDAN M9B "ГМИКРОН" ЕООД Второ място
23 Напием 1сл vomuep М 9В/1 leall Force

23 Пациентен монитор М9В/ Heall Force "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

23 Пациентен монитор М9В/ Heall Force "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102

24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
"МЕДИЦИНСКА

24 Електрокардиограф- ЕКГ S Shiler AT-102 ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Трето място

2 5 ; Клектрокардио1  раф- ЕКГ As Card Aspel

25 Електрокардиограф- ЕКГ As Card/ Aspel "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

25 Електрокардиограф- ЕКГ As Card/ Aspel "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
>;iii 1 “ш26 Електрокардиограф- ЕКГ’ Vuii iVapi. II 6

26 Електрокардиограф- ЕКГ SonoScapeIE6 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

26 Електрокардиограф- ЕКГ SonoScapeIE6 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
27 Anapai in ултра i«\ кова FF Sonic I 1 - 4000'

диагностика Fuhuda

27 Апарат за ултразвукова 
диагностика

FF Sonic l 1 - 4000 
Fukuda

"ЕЛПАК ЛИЗИРГГ" 
ЕООД Първо място

Апарат за ултра jb> кова 
диагносшка Vlinu:i> I)( - \ 3

Т-1 J- •—£---
г* V $ ’ « .,л Г.„1#

28 Апарат за ултразвукова 
диагносз ика

Mindm IX-- N3 "КЛПАК ЛИЗИНГ" 
• _ . г а о д Първо място

"^jot Апарат за ултразвукова 
диагностика SonoScopi SSI-600

"4Г  Г , £? "Ш
Апарат за ултразвукова 
диагностика

" ' -■* ", z ----- -ь ■- £._Л N-Jf*
29 SonoScopi SSI-600 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД_ Първо място

■ Ехографски апарат N \ \ (> \1  \ \ l  1 1 R \  
SOUND
NANOMAXI I.1RA 
SOUND

■ —*•- К ... * *S«.k “
30 Ехографски апарат "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД__ Първо място
Ехографски апарат CFJISON-600M a l'i J  *'■ j r ?  л

31 Ехографски апарат CHISON-600M "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

Kontron medical sigma 
330

Ехографски апарат

Kontron medical sigma 
330

— ------------------
32 Ехографски апарат "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Първо място
_ 3 3 _ Ехо1 рафски апарат /доплер/ Medison pics lice . — -1-5_ v .
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33 Ехографски апарат /доплер/ Medison prestige "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

34 Ехографски апарат Sonoace R7

34 Ехографски апарат Sonoace R7
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

35 Ехографски апарат ___ ■ Eokiida Denshi "

35 Ехографски апарат Fokuda Denshi
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

36
-------- ---------------------- *HXOI рафСКИ allapaL _- - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД36 Ехографски апарат Първо място

Soin "'"'Ч ‘ " 4
Видеопринтер ... "37 Sony "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

37 Видеопринтер ...........—
Sony

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ"

37 Видеопринтер
"

ЕООД Второ място

Milsubishi
38 Видеопришер _  — j Mitsubishi "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
38 Видеопринтер

Mitsubishi
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ"

Второ място
38 Видеопринтер

ЕООД
Diatermo

1. lcvipnicicpmip Diatermo "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
39 Електрогенератор Diatermo

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" Второ място
39 Електрогенератор ~

ЕООД
1C 1 S MARTIN V Ж  Ж  s  ^

40 Електрогенератор Kl S MARTIN "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
40 Електрогенератор KLS MARTIN

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ"
Второ място

40
ЕООД

Електрогенератор ERBE -V $  f  X /.
н Елекipoiоператор ERBE "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

41 Електрогенератор ERBE "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" Второ място
41

ЕООД
Електрогенератор "МЕДИЦИНСКА

41 Електрогенератор
ERBE ТЕХНИКА

ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Трето място

STORZ
42 Елек грогенератор STORZ "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
42 Електрогенератор STORZ

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" Второ място
Електрогенератор

ЕООД
42 u |  ̂ \1IM s  i I-S-4H g Г Т Ш 7 7

Електрогенератор OLYMPUS UES - 40 "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
43 Електрогенератор OLYMPUS UES - 40 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" Второ място
43 Електрогенератор

ЕООД
C l

44 Дефибрилатор CU "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
44 Дефибрилатор CU

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" Второ място
44 Дефибрилатор

ЕООД
PHYSIO- C O \  IROI

'i'4  • ^
'45

I II-EPAK 10
Дефибрилатор PHYSIO- CONTROL "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

45
LIFEPAK 10

д еф и о р и л аш р
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45 Дефибрилатор
PHYSIO- CONTROL 
LIFEPAK 10

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

46 Пулсокси_\н.*1 [>р PM 600 \ J  14 - . IV

46 Пулсоксиметър PM 600/ Nelkor "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

46 Пулсоксиметър PM 600/ Nelkor "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
47 1 Елсоксиметър VS 800/ Mindrax ' ** и; «. 1 ..ч

47 Пулсоксиметър VS 800/ Mindrax "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

47 Пулсоксиметър VS 800/ Mindrax "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
48 11ул соксимстър 1M3/ EDAN г ; *5 и

48 Пулсоксиметър M3/ ED AN "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

48 Пулсоксиметър M3/ ED AN "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

44 Пулсоксиметър
Rad 8 Masimo Proter 
C umbel

/  _  £

49 Пулсоксиметър Rad 8 Masimo/ Proter 
Cambel

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

49 Пулсоксиметър Rad 8 Masimo/ Proter 
Cambel "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

5U Инф\ чиониа помпа AJ 5803/ Angel

50 Инфузионна помпа AJ 5803/ Angel "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

50 Инфузионна помпа AJ 5803/ Angel "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
51 Имф\ нипцна помпа J W/S-50R./  LION с :

51 Инфузионна помпа WZS-50FG/ LION "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

51 Инфузионна помпа WZS-50FG/ LION "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
52 Инфузионна помпа \RGUS 707

------- '~ш. '"W" 1----"-"ч-

52 Инфузионна помпа ARGUS 707 "ГЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

52 Инфузионна помпа ARGUS 707 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
53 11ерф\ зор W /S5U1 <.

53 Перфузор WZS50FG "LJ11IAK ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

53 Перфузор WZS50FG "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
54 Перфузор ________П А.15803/ Angel

54 Перфузор AJ5803/Angel "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

- ' __г______
Първо място

54 Перфузор AJ5803/ Angel "ЕМИКРОН" ЕООД 1 Второ място
5$ ; Перфузор SEP 10 S PLUS

55 Перфузор SEP 10 S PLUS "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

55 Перфузор SEP 10 S PLUS "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

55 Перфузор SEP 10 S PLUS

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Трето място

56 11ерфузор Mil KOINI 1 M l ) \  
PUMP f  1

56 Перфузор MICROIN IUSION 
PUMP

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място
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56 Перфузор
MICROINFUSION
PUMP "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

57
Реанимационна маса за 
новородено, кувиози. лампи 
за фототерапия

Mediprema
Vy ' ™

57
Реанимационна маса за 
новородено, кувиози, лампи 
за фототерапия

Mediprema "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

58
Реанимационн маси. 
инкубатори и рсспиратори, 
лампи за фото-] сралия

Drager
и и и и р
' *4*. »■

58
Реанимационн маси, 
инкубатори и респиратори, 
лампи за фототерапия

Drager "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД Първо място

59 Транспортен кувьоз TR 200/ Mcdix

59 Транспортен кувьоз TR 200/ Medix
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

M cdicorIKH 12/ - Ш й
60 Т ранспортен кувьоз BUDMTST

HUNGARY

60 Транспортен кувьоз
Medicor IKH 12/
BUDAPEST
HUNGARY

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

61
Неонатален транспортен 
респираюр в комплект с 
овлажнитсл

Siiio Bah\ 200' Siaie

61
Неонатален транспортен 
респиратор в комплект с 
овлажнител

Sirio Baby 200/ Siare НЯМА УЧАСТНИК

62 Иикубаюр MC05\C/Samo

62 Инкубатор MC05AC/Sanyo
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

63 Инкубатор MCO- 18'' Panasonic ; :

63 Инкубатор MCO-18/ Panasonic
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

64 Апарат за слухов скривиш 
на новородено Щ ш Ш Я Я Щ Щ  Ч: '■? *£

64 Апарат за слухов скрининг 
на новородено

MAIKO
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

Елект ронна бебешка везна ADS- 15B Вилеком 
ЕООД

'• ....

65 Електронна бебешка везна
ADS- 15В/ Видеком 
ЕООД

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

65 Електронна бебешка везна
ADS- 15В/Видеком 
ЕООД

"ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

Аиеетезиологичеп anapai - 
комплект Venar' Chirana 1 %  0

66 Анестезиологичен апарат - 
комплект Venar/ Chirana

"ЕЛПАК ЛИЗИН1 
ЕООД

Първо място

67
Анестезиологичен anapai - 
комплект

Fabius Tiro/ Drager
. __ -.ms.
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67 Анестезиологичен апарат - 
комплект Fabius Tiro/ Drager "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Първо място

68 Апарат за електрохирургия SLRGICEI lamidev
:3®игу

68 Апарат за електрохирургия SURGICEL Lamidey 
Noury "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

68 Апарат за електрохирургия SURGICEL Lamidey 
Xour\

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Второ място

69 Цсшрофча 1 Ева 20 lieitich

69 Центрофуга Ева 20/ Hettich "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

69 Центрофуга Ева 20/ Hettich "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

69 Центрофуга Ева 20/ Hettich

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Трето място

ИДИЦептруфуга Bench lop centrofugi 
!SN-6 12251 1040248

70 Центруфуга Bench top centrofugi 
SN-6 122511040248

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

70 Центруфуга Bench top centrofugi 
SN-6 122511040248 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

71 XcMdlUKpil 1 ИМ ЦСПфоф\'| II TIJ-21

71 Хематокритни центрофуги TH-21 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

71 Хематокритни центрофуги TH-21 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
72 Хсмач окритни цснхрофути ITacmalokrit 24

72 Хематокритни центрофуги Haematokrit 24 "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

72 Хематокритни центрофуги Haematokrit 24 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

■Ив
Ротационен нарафипов 
микротом

Shandon Finesse 325/ 
Thermo Electron 
Corporation

тшшшВт

73 Ротационен парафинов 
микротом

Shandon Finesse 325/ 
Thermo Electron 
Corporation

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

73 Ротационен парафинов 
микротом

Shandon Finesse 325/ 
Thermo Electron 
Corporation

"ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

^ т Г
Ротационен парафинов 
микрогом

Junk Biocut/ Eeica

74 Ротационен парафинов 
микротом

Junk Biocut/ Leica "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

74 Ротационен парафинов 
микротом

Junk Biocut/ Leica "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

' 75 Г.1 екгро.1Л1 ен i'iki. in mi op AVI. 9180 Roc lie
75 Електролитен анализатор AVL 9180/Roche "ХРОНО" ООД Първо място

75 Електролитен анализатор AVL 9180/Roche "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Второ място

76 Биохимичен анализатор Lisa 200 ilY C U . '
 ̂V -

76 Биохимичен анализатор Lisa 2 00 /HYCEL "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място
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77 _ Биохимичен анализатор А15 Bios' sk-tiis
177 Биохимичен анализатор А15 Biosystems "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Първо място

78 Хематологичен анализатор Medonic М-series/ Boul 
Medical

78 Хематологичен анализатор Medonic М-series/ Boul 
Medical

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Първо място

78 Хематологичен анализатор Medonic М-series/ Boul 
Medical

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

79
Анализатори и 
коагулометри Bio Merieux France

79
Анализатори и 
коагулометри Bio Merieux France "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Първо място

80 1 люкоанализатор
Cilucozae Analayzer 3/ 
Kabo Labortechnik

80 Глюкоанализатор
Glucozae Analayzer 3/ 
Kabe Labortechnik

"МЕдаЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Първо място

80 Глюкоанализатор
Glucozae Analayzer 3/ 
Kabe Labortechnik

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

81 Кръвно I азов анализатор pHox/ Nova Biomedical •> >  М  Jdfc
Vw , ■■’Т
*• -ДДЕ-

81 Кръвно газов анализатор pHox/ Nova Biomedical "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

82 Anapai за изследване на 
кръв

Reader 1Г X\ko Card

82 Апарат за изследване на 
кръв

Reader II/ Nyko Card "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

83
Сисз ема за кръвно- грчпова 
I ипизания

Ortho bio \  ue s\ stem 
Ortho Clinical
Daiunosik-

83
Система за кръвно- групова 
типизация

Ortho bio vue system/ 
Ortho Clinical 
Daignostics

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

84 Билимезър _ Дрегер

84 Билиметър Дрегер "ДРНГГР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Първо място

>85'- ‘ Били метър
Ьилнмез i.p 3 Fluff 
Technik<fc Vledi/in

85 Билиметър ^
Билимет i.p 3 Fluff 
Technik&Mcdi/in

"НЛПЛКЛИЗИН1 " 
ЕООД

Първо място

86 Термостат _ тMIT-40
86 Термостат MIT-40 "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

86 Термостат MIT-40 "ЕЛПАК ЖЗИНГ" 
ЕООД

Второ място

«7 у- Термостат сух Гермо- 70B Роботика
87 Термостат сух Термо- 7ПВ Роботика "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

87 Термостат сух Термо- 70В/ Роботика "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Второ място

88 “ Hai ревна плоча _1-ALC . . .  1
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88 Нагревна плоча FALC "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
88 Нагревна плоча FALC "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Второ място
S') Нагревателна плоча Bio-uplica
89 Нагревателна плоча Bio-optica "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
89 Нагревателна плоча Bio-optica "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Второ място

90 Л 1 1 ара 1 \ ра *а клинична
патология I Лб ' ' . У

90 Апаратура за клинична 
патология "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място

90 Апаратура за клинична 
патология

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Второ място

90 Апаратура за клинична 
патология

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Трето място

9] Вана за разп ьнане на срези \N-!fHi3 1 \ \ ( /ЗЩГ? S'*** <*, V*-'1 *
91 Вана за разпъване на срези ГХ11-1003 I ALC "ЕМИКРОН" ЕООД Първо място
91 Вана за разпъване на срези ХН-1003 FALC "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД Второ място

^92*" 11аров генератор за г,| ||\С .1 [IS-
стерилизация 33/2012г.

92 Паров генератор за 
стерилизация

GETINGE/ HS- 
33/2012г.

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

Урилсн анализатор Hrilyzer -100 pro

93 Уринен анализатор Urilyzer - 100 pro "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ~  
ЕООД

---- г —явд

Първо място

i>4 \1игфомапим\ м и р  щикси Integra Т1/ Rcserch
процедури Instrument

94 Микроманипулатор за икси 
процедури

Integra Т1/ Reserch 
Instrument

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

95 Замразител Kr\o 36-1,7 Planer 1 -1—

95 Замразител Kryo 36-1.7 Planer "ЕЛ1Г\К ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

4(i Родилно легло GO! 1 \ l  RUl - Чехия

96 Родилно легло GOLEM/RQL-Чехия "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

96 Родилно легло GOLEM/RQL-Чехия "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
97 Рехаии in i шипкию югло ~ Z T  ~  v g- ГР5

^  V  Is? ^  - У '  *  У У ■
97 Рехабилитациооно легло "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД

*— ’ * ъ *з^гг........

Първо място
97 Рехабилитациооно легло "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
98 LiM im H S H I H N l I ..2  -1? ^

98 Лампи "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

98 Лампи "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
99 Вакум аспи i a i op R P 25. 3 ATMOS

1 11, ~ —? 
■- * й '  ^

99 Вакум аспитатор RP 25/3/ ATMOS "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

99 Вакум аспитатор RP 25 3 ATMOS "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
_ 100 Хирургически аспиратор . ...Oi . .... ** > " - т»

---- г  _______
*****________  j

35



100 Хирургически аспиратор "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

100 Хирургически аспиратор "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място
101 'Аспирационна помпа ATMOS С161

101 Аспирационна помпа ATMOS С161
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

101 Аспирационна помпа ATMOS С161 "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

101 Аспирационна помпа АТМО S С161

"МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ"
ООД

Трето място

, Ol.YMPl 'S HISTERO 
i 102 ■ Помпа за хистерорезекция ' j-j CJW

102 „  OLYMPUS HISTERO 
Помпа за хистерорезекция p l o w

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

102 „  OLYMPUS HISTERO 
Помпа за хистерорезекция PLOW "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

ШЗ Anapai vpa Sior/ . *v M M M bW(&**<► 4

103 Апаратч pa Slur/. | "EMHKPOI1" ЕООД Първо място

104 „  ,  1Y1SC- \d\antage/ Лами парен оокс .., . ..т:1 1 hermo scientilic

104 „  _ MSC- Advantage/ Ламинарен бокс °  
r  Thermo scientific

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

105 ЛсфИНГОСКОПСКИ КОМИ 1С1Л \l M « )| \l* K \ \ \  1

105 Ларингоскопски комплект AESCOLAP KAWE "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

105 Ларингоскопски комплект AESCOLAP KAWE "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

106 Опаковъчно устройство та н м  
стерилизация

106 Опаковъчно устройство за 650М 009 / ш ж 0  
стерилизация

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

106 Опаковъчно устройство за н м  650D/2009/ HAWO 
стерилизация "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

n r Лазерен апарат У3<)Р ‘•К V I 1 - С (’( Р ...................... .. ..„..яана&г
107 Лазерен апарат УЗОР 2КУ АЛТ- СССР "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 

ЕООД
Първо място

108 А TERAPIC 9200/ Апарат за електротерапия , ,  ,
Medical

108 . TERAPIC 9200/ Апарат за електротерапия . ,  ,
Medical

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

109 Апарат за ултразвукова ULTRASONIC 1300'' 
терапия Medical

109 Апарат за ултразвукова ULTRASONIC 1300/ 
терапия Medical

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

i j l t e Anapai за микровълнова I ж ,
■ RADARMED/ Medicalтерапия ралар

110 Z Z % Z P~  F A R M E D -  Medical
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място

III i Anapai за магии гогерапия A(jN,1 .1OMI ,D.
Medical ,

a s s —ттшшшш

111 Апарат за магнитотерапия MAGNETOMED/
Medical

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД

Първо място
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ш ж Операционни ла v 1 1 и AI.M АхеГ MAQUF.r
f :1Ж;р«Г....

112 Операционни лампи 
комплект

ALM Axel/ MAQUET "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

112 Операционни лампи 
комплект

ALM Axel/ MAQUET "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

113 Операционна чпеа- 
механична

\ledin \Ua Sioller
|

113 Операционна маса- 
механична

Medin Alfa/ Stolter "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

113 Операционна маса- 
механична

Medin Alfa/ Stolter "ЕМИКРОН" ЕООД Второ място

114 Лабораторен инкубатор 
TepMociai MM VI

114 Лабораторен инкубатор 
/Термостат

MMM "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

Стопанско оборудване
115 .lin e  ми arpciai TY80PR j|p / S1

115 Дизелов агрегат TY80PR "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" 
ЕООД Първо място

VI. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на 
поръчката по съответната обособена позиция, класирания на първо място участник, 
съгласно предходния раздел на протокола, с изключение на обособени позиции №№57 
и 79.

VII. Предлагаме процедурата да бъде прекратена по позициите както следва:

- По обособени позиции №№57 и 79, предлагаме процедурата да бъде 
прекратена, тъй като предложената от участника „Цена за 1 /един/ час вложен труд в 
лева без ДДС“ е прекомерно висока. Изчислената от възложителя прогнозна стойност 
на поръчката по тези обособени позиции е определена на база 5 часа вложен труд за 
всеки апарат, включен в съответната позиция за целият срок на договора, т.е. по 
обособена позиция №57 са предвидени 35 часа вложен труд, а по обособена позиция 
№79 са предвидени 10 часа вложен труд. С предложената от участника цена за 1 /един/ 
час вложен труд и при извършване на повече от 1 час ремонти дейности за срока на 
договора, стойността на поръчката ще превиши значително прогнозната стойност 
определена от Възложителя.

- По обособени позиции №№6, 15 и 61, предлагаме процедурата да бъде 
прекратена, тъй като няма подадена нито една оферта за участие по тези обособени 
позиции.

Комисията приключи своята работа и възложи на своя председател да предаде 
на Възложителя настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата 
по събиране на оферти с обява.
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Т ози  протокол се  състави и п одпи са от членовете на Комисията, както следва:
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