
 

 

 
 
УТВЪРДИЛ: 

Д-р Христо Кознички 

Директор на  

Регионална здравна инспекция – Кюстендил 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №РД-11-321/18.11.2014 г. 

на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ –Кюстендил), 

за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти, постъпили по процедура 

за възлагане на обществена поръчка – чрез събиране на оферти с публикуване на 

публична покана, с уникален код 9035698, с предмет: „Доставка на 

многофункционална медицинска апаратура и медицинско оборудване – 

дефибрилатор и монитор, ЕКГ, транспортен респиратор, инфузионна помпа и 

спешна чанта, за оборудване на санитарен автомобил (линейка)”, стартирала с, 

одобрен, от Директора на РЗИ – Кюстендил, Доклад с Вх. №Д-290/06.11.2014 г. на 

главния секретар на Инспекцията. 

Днес, 18.11.2014 г., в 10:00 часа, в гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, 

ул. „Тинтява”, Комисия в състав: 

Председател: Е. С. – директор на дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), при РЗИ – Кюстендил. 

Членове: 1. инж. С. С. – аналитик в Център за спешна медицинска помощ – 

гр. Кюстендил; 

     2. И. С. – главен специалист в дирекция АПФСО, 

се събра в Зала №202А, на заседание, като след получаване на списък с 

участниците и представените оферти, от Е. Н. – старши специалист в дирекция 

АПФСО, започна работа. 

На публичната част от заседанието на комисията присъстваше и 

упълномощен представител, на един от участниците - „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. 

Варна, ул. „Иван Богоров” 12, с ЕИК 103506445, а именно В. М. Б., с ЕГН 

**********, съгласно Пълномощно с Изх. №33/03.07.2014 г., на нотариус И. М., в 

район РС Варна, с Рег. №195 на Нотариалната камара. 

Комисията получи и констатира, че са подадени две оферти, от следните 

участници: 

Оферта №1, с Вх. №П-ДР-1192/17.11.2014 г., 09:15 часа, от „ЕЛПАК-

ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, ул. „Иван Богоров” №12, ет. 2. 

Оферта №2, с Вх. №П-ДР-1193/17.11.2014 г., 09:20 часа, от „ДЪЧМЕД 

ИНТЕРНЕШАНЪЛ”, ЕООД, гр. София, 1164, ул. „Бигла” №48, ет. 5. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 
Регионална здравна инспекция - Кюстендил 
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Комисията попълни декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Няма постъпили оферти, извън сроковете, съобразно тръжната 

документация. Пликовете са непрозрачи и надлежно запечатени. Върху пликовете 

е отбелязана датата и часът на постъпване, както и входящият номер. 

Критерият за оценка на офертите, по настоящата обществена поръчка, е 

„икономичски най-изгодна оферта”. 

І. СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА И НЕПРОЗРАЧНОСТТА НА ПЛИКОВЕТЕ 

СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО 

ПОСТЪПВАНЕ. 

Отвори се плик с надпис „Оферта за участие по публична покана за 

събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на многофункционална медицинска апаратура и 

медицинско оборудване за диагностика, лечение и наблюдение на спешни 

пациенти – многофункционален бифазен дефибрилатор и монитор с 

пациентен ЕКГ мониторинг и пулсова оксиметрия, кардиограф, 

транспортен респиратор, инфузионна помпа и спешна чанта за 

оборудване на санитарен автомобил (линейка)”, подаден от Участник №1, 

„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна - 9002, ул. „Иван Богоров” №12, ет. 2, оферта с 

Вх. №П-ДР-1192/17.11.2014 г., 09:15 часа. 

След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите, от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали всички изискуеми документи, съгласно ЗОП 

и тези посочени от Възложителя, в документацията, са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. 

 Участник №1 „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 103506445, с оферта 

№1 с Вх. №П-ДР-1192/17.11.2014 г., 09:15 часа е представил изискващите се 

документи от Възложителя, същите са в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

Отвори се плик с надпис „Оферта за участие в обществена поръчка 

чрез публична покана с предмет: „Доставка на многофункционална 

медицинска апаратура и медицинско оборудване за диагностика, лечение 

и наблюдение на спешни пациенти – многофункционален бифазен 

дефибрилатор и монитор с пациентен ЕКГ мониторинг и пулсова 

оксиметрия, кардиограф, транспортен респиратор, инфузионна помпа и 

спешна чанта за оборудване на санитарен автомобил (линейка)”, подаден 

от Участник №2, „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, гр. София 1164, ул. „Бигла” 

№48, ет. 5, с оферта с Вх. №П-ДР-1193/17.11.2014 г., 09:20 часа. 
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След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение.  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите, от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали всички изискуеми документи, съгласно ЗОП 

и тези посочени от Възложителя, в документацията, са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации, след което предложи на присъстващия упълномощен 

представител на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – В. М. Б., да подпише 

техническото и ценовото предложение, на този участник. Същата подписа плика, 

техническата спецификация и ценовото предложение. 

Участник №2 „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с ЕИК 130928543 гр. София 

1164, ул. „Бигла” №48, ет. 5, с оферта с Вх. №П-ДР-1193/17.11.2014 г., 09:20 

часа, е представил документи, които не са в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

С извършването на гореизложените действия приключи публичната част, от 

заседанието на комисията. Присъстващият на заседанието представител на 

участник беше уведомен, че след съставянето и утвърждаването на настоящия 

протокол, същият ще бъде изпратен на всички участници и публикуван на 

електронната страница на РЗИ – Кюстендил, в раздел „Профил на купувача”, в 

един и същи ден. 

 ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО РЕД НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ. 

Комисията продължи своята работа при закрити врата, като пристъпи към 

разглеждане на офертите, по ред на постъпване. Комисията установи, че общата 

оферта и на двамата участника е изготвена, съгласно приложения образец, в 

документацията за участие и срокът за изпълнение и на двамата не надвишава 

изисквания максимален размер, но едната оферта - тази на „ДЪЧМЕД 

ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, не отговаря на критериите за допустимост, не отговаря на 

„Изисквания към многофункционалната медицинска апаратура и медицинско 

оборудване за санитарен автомобил” - образец №8 от документацията. 

 Поради горното Комисията предлага участникът „ДЪЧМЕД 

ИНТЕРНЕШАНЪЛ”, ЕООД, гр. София, с оферта с Вх. №П-ДР-1193/17.11.2014 г., 

09:20 часа, представлявано от К. В. Б. – управител, да бъде отстранен, поради 

следните мотиви: 

1. представил е документация, с която предлага медицинско оборудване 

произведено в страна, която не е членка на Европейския съюз, в отклонение от 

задължителното предварително обявено условие, от Възложителя, предлаганото 

медицинско оборудване да бъде произведено именно от страна/и членка/и на 

Европейския съюз (което условие се съдържа в образец № 8 от документацията, 

съпровождаща публична покана, с уникален код 9035698 „Изисквания към 
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многофункционалната медицинска апаратура и медицинско оборудване за 

санитарен автомобил”; 

2. в „Декларация за техническо оборудване и наличие на сервизна база и 

сервизни специалисти” е посочено, че обществената поръчка е с обект „Доставка 

на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен 

автомобил за нуждите на ЦСМП – Смолян”, вместо да бъде посочено 

наименованието на обекта/предмета на обществената поръчка, за която е 

подадена тази оферта, в РЗИ - Кюстендил; 

3. в Сравнителната таблица за съответствие на предлаганите медицински 

изделия с изискванията към многофункционалната медицинска апаратура и 

медицинско оборудване за санитарен автомобил – приложение №1, в частта 

„ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ”, в точка 2 се предлага „цветен 12-канален TFT дисплей”, 

вместо изисквания от Възложителя „интегриран LCD дисплей с фоново 

осветление”; 

4. в Сравнителната таблица за съответствие на предлаганите медицински 

изделия с изискванията към многофункционалната медицинска апаратура и 

медицинско оборудване за санитарен автомобил – приложение №1, в частта 

„ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ”, в точка 12 се предлага „интегрирано електрическо 

захранване AC 220V/50Hz без външен адаптер”, вместо изискваното от 

Възложителя „интегрирано електрическо захранване AC 220V/50Hz и съединител 

за 12V DC, с възможност за захранване от електрическата инсталация (12V DC) на 

линейката”. 

Комисията не допуска участника до оценка на показателите, поради 

изложеното в точки 1, 2, 3 и 4, от този протокол и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 

от ЗОП, предлага на Възложителя, този участник, да бъде отстранен, от 

процедурата.  

 Комисията установи, че общата оферта на „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. 

Варна, представлявано от П. А. К., е изготвена, съгласно приложения образец, в 

документацията за участие и срокът за изпълнение на доставката е 1 (един) 

календарен ден, от сключването на договора, но не по-късно от 30 (тридесет) 

календарни дни, който е под изисквания максимален размер. Ценовото 

предложение е в размер на 39 987,00 (тридесет и девет хиляди деветстотин 

осемдесет и седем) лева без ДДС и 47 973,60 лева (четиридесет и седем хиляди 

деветстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки) с начислен ДДС, който е 

под посочения максимален общ размер. Техническото предложение напълно 

покрива заложените критерии и технически и функционални качества, които са от 

значение за подобряване на медицинското обслужване. 

Участникът №1 „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, в оферта №1 с Вх. №П-

ДР-1192/17.11.2014 г., 09:15 часа, за публична покана с уникален код 9035698, с 
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предмет: „Доставка на многофункционална медицинска апаратура и медицинско 

оборудване – дефибрилатор и монитор, ЕКГ, транспортен респиратор, инфузионна 

помпа и спешна чанта, за оборудване на санитарен автомобил (линейка)”, е 

представил следните документи: 

1. Представяне на участника – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, ЕИК 103506445, 

със седалище и адрес на управление – гр. Варна 9002, ул. „Иван Богоров” № 12, 

ет. 2. 

2. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008  и ISO 

14001:2004+AC:2009, OHSAS 18001:2007, с № 10357, с дата на валидност 

26.02.2016 г., с обхват на приложение на системата: „Внос, разпространение и 

сервиз на медицинско оборудване, обзавеждане на апаратура, инструменти и 

консумативи”. 

3. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия с Рег. № ІV-Р-Т/МИ-279 от 25.01.2008 г. на Изпълнителна агенция по 

лекарствата. 

4. Декларация за разполагане със собствена сервизна мрежа на 

територията на Република България, осигуряваща гаранционна поддръжка и 

сервизно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. 

5. Заверено копие на Декларация за съответствие от 02.04.2013 г. - 

отговаря на Европейска Директива 93/42/ЕИО (Директива за медицинските 

изделия) Приложение І. 

6. Заверено копие на ЕС-Сертификат – система за пълно осигуряване на 

качеството, Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия, Приложение ІІ, с 

изкл. на Раздел (4), (Медицински изделия от клас ІІа, ІІб или ІІІ), с № 

G1121123787028, валиден до 14.11.2017 г. 

7. Заверено копие на ЕО Сертификат за одобрение на система за пълно 

осигуряване на качество № 139/MDD, съгласно Приложение ІІ от Директива 

93/42/ЕИО. 

8. Заверено копие на Сертификат № 9124. EFMD, за съответствие на 

стандарт ISO 13485:2003 за търговия с медицинско оборудване и електрически 

медицински уреди, валиден до 05.08.2015 г. 

9. Заверено копие на Декларация за СЕ маркировка от 09.05.2011 г. на EF 

MEDICA SRL – гаранция срещу дефекти в материалите и изработката, и 

извършване на сервиз на базата на стандартни условия, в съответствие с 

гаранционната политика. 

10. Декларация за съответствие К-Т на GIMA S.p.A., Италия за Медицинска 

чанта за спешна помощ „GIMA 6” Код 34155, Медицинска чанта за спешна помощ 

„GIMA 4” Код 34156, и Медицинска чанта за спешна помощ „GIMA 5” Код 34157. 

11. Одобрение – Директива ЕО 93/42/ЕИО Приложение ІІ, член 3, Система 

за пълно осигуряване на качеството – Медицински устройства, с Рег. № HD 

600319170001, валиден до 14.07.2015 г. 

12. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 3. 
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13. Декларация за неползване на подизпълнител при участие в 

обществената поръчка с обект: „Доставка на многофункционална медицинска 

апаратура и медицинско оборудване – дефибрилатор и монитор, ЕКГ, транспортен 

респиратор, инфузионна помпа и спешна чанта, за оборудване на санитарен 

автомобил (линейка) – образец № 4. 

14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в 

проекта на договора – образец № 6. 

15. Техническа оферта – образец № 1. 

16. Ценово предложение – образец № 2. 

17. Технически спецификации – образец № 8. 

18. Снимки на медицинска апаратура и медицинско оборудване. 

  В резултат от своята работа, Комисията, единодушно реши, че офертата на 

участник „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, е в съответствие с техническите 

спецификации и на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, ще представи настоящия 

протокол, съставен на 18.11.2014 г., на Възложителя, за утвърждаването му, 

ведно с цялата документация в процедурата за предприемане на необходимите 

действия, по сключването на договор, с този единствено класиран участник, за 

доставка на многофункционална медицинска апаратура и медицинско оборудване 

- дефибрилатор и монитор, ЕКГ, транспортен респиратор, инфузионна помпа и 

спешна чанта за оборудване на санитарен автомобил (линейка). 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

…………………………….. 

Е. С. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ………………………….. 

инж. С. С. 

 

2. ………………………….. 

И. С. 

  

 


