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8. „С&Т България“ ЕООД – подадена на 20.01.2016 г. – 10.53 ч. 

9. „Елпак Лизинг“ ЕООД – подадена на 20.01.2016 г. – 13.30 ч. 

10. „Лидекс-2000“ ООД – подадена на 20.01.2016 г. – 13.40 ч. 

11. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – подадена на 20.01.2016 г. – 13.50 ч. 

12. „Марвена Диагностика“ ООД – подадена на 20.01.2016 г. – 14.15 ч. 

Липсват оферти, постъпили след крайния срок, посочен в обявлението, или 

върнати оферти. 

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за 

липса на обстоятелства по чл. 35 от ЗОП.  На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците.  

  Отварянето на офертите се извърши при условията на чл. 68, ал. 1 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.  

- Първа се отвори офертата на „Евромед-7” ООД. Установи се наличието на 3 

(три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на 

комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническа спецификация за 

обособена позиция № 1 и № 2 и Технически предложения за всяка номенклатурна 

единица от обособените позиции, за които фирмата участва, а именно: за обособена 

позиция № 1, номенклатури: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 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, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 119, 120, 121, 134, 135, 142, 143, 

144, 145, 146, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. За обособена 

позииця № 2, номенклатури: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Документите се 

подписаха на всяка страница от трима от членовете на комисията. След това се отвори 

Плик № 1, документите се провериха по приложения списък и се установи наличието 

на всеки от тях.  

 

- Втора се отвори офертата на „Интер Бизнес 91“ ЕООД. Установи се 

наличието на 6 (шест) отделни запечатани плика  - Плик № 1, №2 и № 3 за всяка от 

двете обособени позиции. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на 

комисията. Пликове № 2 се отвориха и всички документи - Технически спецификации 

и Технически предложения за обособените позиции, се подписаха от трима от 

членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция № 1, номенклатура 

176 и обособена позиция № 2, номенклатура 25. Отвориха се Пликове № 1, 

документите се провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от 

тях.  

- Трета се отвори офертата на „Медиком 2000“ ООД. Установи се наличието на 

3 (три) отделни запечатани плика без номера. Пликът „Предлагана цена“ се подписа от 

трима от членовете на комисията. Плик „Предложение за изпълнение на поръчката“ се 

отвори и се установи наличието на 3 три (три) отделни запечатани плика с Технически 

предложения и Технически спецификации за отделните номенклатури от обособените 

позиции, за които фирмата участва, а именно: обособена позиция № 2, номенклатури: 

37, 42 и 44.  Документите в Пликовете се подписаха от трима от членовете на 

комисията. Плик „Документи за подбор“ се отвори и се установи наличието на 3 (три) 
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отделни запечатани плика с  Документи за подбор за всяка отделна номенклатура, за 

която фирмата участва. Документите във всеки плик се провериха по приложения 

списък и се установи наличието на всеки от тях.  

 

- Четвърта се отвори офертата на „Хеликс Медикъл“ ЕООД. Установи се 

наличието на 3 (три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от 

членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническа 

спецификация и Техническо предложение, които се подписаха на всяка страница от 

трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 1, 

номенклатури: 71, 73, 74, 75, 76, 78, 129, 130, 178. След това се отвори Плик № 1, 

документите се провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от 

тях.  

- Пета се отвори офертата на „Емикрон ЕООД“. Установи се наличието на 3 

(три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на 

комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират 2 отделни запечатани плика с 

Техническа спецификация, Технически предложения и Декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (по образец), за обособените позиции, за 

които фирмата участва, а именно: за обособена позиция № 1, номенклатури 11, 12, 13, 

14, 15, 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, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 183, 186, 187. 

За обособена позиция № 2, номенклатури: 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 

Документите от пликовете се подписаха на всяка страница от трима от членовете на 

комисията. След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по приложения 

списък и се установи наличието на всеки от тях.  

 

- Шеста се отвори офертата на „АПР“ ЕООД. Установи се наличието на 3 (три) 

отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на комисията. 

Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническа спецификация и Техническо 

предложение, които се подписаха на всяка страница от трима от членовете на 

комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 1, номенклатура 177. След това се 

отвори Плик № 1, документите се провериха по приложения списък и се установи 

наличието на всеки от тях. 

 

- Седма се отвори офертата на „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД. Установи 

се наличието на 3 (три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от 

членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират Техническа 

спецификация и Техническо предложение, които се подписаха на всяка страница от 

трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 2, 

номенклатура 44. След това се отвори Плик № 1, документите се провериха по 

приложения списък и се установи наличието на всеки от тях.  

 

- Осма се отвори офертата на „С&Т България“ ЕООД. Установи се наличието 

на 6 (шест) отделни запечатани плика  - Плик № 1, №2 и № 3 за всяка от 
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номенклатурните единици от обособената позиция, за която фирмата участва. Пликове 

№3 се подписаха от трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха и 

всички документи - Технически спецификации и Технически предложения за 

обособените позиции, се подписаха от трима от членовете на комисията. Фирмата 

участва за: обособена позиция № 1, номенклатура 110 и 112. Отвориха се Пликове № 1, 

документите се провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от 

тях. 

-  Девета се отвори офертата на „Елпак Лизинг“ ЕООД. Установи се наличието 

на 6 (шест) отделни запечатани плика  - Плик № 1, №2 и № 3 за всяка от обособените 

позиции, за която фирмата участва. Пликове №3 се подписаха от трима от членовете на 

комисията. Пликове № 2 се отвориха и и всички документи - Технически 

спецификации и Технически предложения за обособените позиции, се подписаха от 

трима от членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция № 1, 

номенклатури: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 51, 57, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 103, 114, 116, 123, 134, 

157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175. За обособена 

позиция № 2, номенклатури: 1, 3, 9, 31, 50, 51, 52. Отвориха се Пликове № 1, 

документите се провериха по приложения списък и се установи наличието на всеки от 

тях. 

- Десета се отвори офертата на „Лидекс-2000“ ООД. Установи се наличието на 

3 (три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от трима от членовете на 

комисията. Плик № 2 се отвори. В него се намират 9 (девет)  отделни запечатани Плика 

№ 2, за всяка една от номенклатурните единици от обособлените позиции, за които 

фирмата участва. Пликовете се отвориха и документите се подписаха на всяка страница 

от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за обособена позиция № 1, 

номенклатури: 115, 141 и за обособена позиция № 2, номенклатури: 4, 16, 36, 37, 38, 39, 

40. След това се отвори Плик № 1, в който се съдържат  9 (девет)  отделни запечатани 

Плика № 1, за всяка една от номенклатурните единици, за които фирмата участва. 

Документите от всеки Плик № 1 се провериха по приложения списък и се установи 

наличието на всеки от тях. 

 

- Единадесета се отвори офертата на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД. 

Установи се наличието на 6 (шест) отделни запечатани плика - Плик № 1, № 2 и № 3 за 

всяка от обособените позиции, за която фирмата участва. Пликове №3 се подписаха от 

трима от членовете на комисията. Пликове № 2 се отвориха и всички документи - 

Технически спецификации и Технически предложения за обособените позиции, се 

подписаха от трима от членовете на комисията. Фирмата участва за: обособена позиция 

№ 1, номенклатури: 21, 22, 56, 59, 63, 90, 92, 118, 131, 133, 144, 186, 187. За обособена 

позиция № 2, номенклатури: 5, 15, 18, 24, 32. След това се отвориха Пликове № 1 за 

обосбена позиция № 1 и № 2, документите се провериха по приложения списък и се 

установи наличието на всеки от тях. 

 

- Последна (дванадесета) се отоври офертата на „Марвена Диагностика“ ООД. 

Установи се наличието на 3 (три) отделни запечатани плика. Плик №3 се подписа от 

трима от членовете на комисията. Плик № 2 се отвори. Вътре се намират 2 (два)  
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отделни запечатани Плика № 2, с Техническа спецификация и Технически 

предложения за номенклатурните единици, за които фирмата участва, а именно: за 

обособена позиция № 2, номенклатури 22 и 23. Документите се подписаха на всяка 

страница от трима от членовете на комисията. След това се отвори Плик № 1, в който 

се съдържат  2 (два)  отделни запечатани Плика № 1, за всяка една от номенклатурните 

единици, за които фирмата участва. Документите от всеки Плик № 1 се провериха по 

приложения списък и се установи наличието на всеки от тях. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

пристъпи към разглеждане на представените документи и преценка за съответствието 

им с изискванията на Възложителя към участниците, посочени в Обявление за 

възлагане на обществена поръчка № 701767 и Решение № 701767 в Регистър на 

обществените поръчки. 

- Офертата на първия участник – „Евромед-7” ООД  е представена в 

запечатан непрозрачен плик.  

Данни за лицето: „Евромед-7” ООД , ЕИК: 175234413, адрес: гр. София 1751, 

ж.к. Христо Смирненски, бл. 32А, ет.12, ап.58.   Представлява се заедно и 

поотделно от Управители: Владимир Петров Миленов, Георги Димитров 

Владимиров, Диньо Иванов Пампоров, Валери Свиленов Попов.  

Офертата е подписана от Владимир Петров Миленов.  

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 

08.01.2016г. и Обобщена справка за работодател, издадени от НАП – копия; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал, с приложен договор между „Мед Еко“ ООД и „Евромед-7” ООД за наем 

на имот – копие; 

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП, от Валери Свиленов Попов,  Георги Димитров 

Владимиров, Диньо Иванов Пампоров и Владимир Петров Миленов (по образец) – 

оригинали; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и ремонт в извънработно 

време, почивни и празнични дни – оригинал; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, от Валери Свиленов Попов,  Георги Димитров 

Владимиров и Диньо Иванов Пампоров (по образец) – оригинали; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларации по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, от Владимир Петров Миленов, 

Георги Димитров Владимиров, Диньо Иванов Пампоров и Валери Свиленов Попов 

(по образец) – оригинали; 

 Оторизационно писмо от „Импулс“ АД за сервизна дейност и продажба на 

инфузионни помпи ИП 2/50, произведени от фирма „Импулс“ АД – Габрово – копие; 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=679601
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=679601
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 Декларация-списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал, с приложени 

2 бр. референции и 1 бр. препоръка – копия; 

 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС от Владимир Петров Миленов, 

Георги Димитров Владимиров, Диньо Иванов Пампоров и Валери Свиленов Попов 

(по образец) – оригинали; 

 Оферта (по образец) – оригинал, с приложено копие на оторизационно писмо от 

фирма „Импулс“ АД; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на втория 

участник – „Интер Бизнес - 91” ЕООД. Офертата е представена в запечатан 

непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Интер Бизнес - 91” ЕООД, ЕИК: 010652246, адрес: гр. 

София 1113, ул. „Искърско шосе” № 1. Представлява се от Людмила Зафирова – 

Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

            Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция 

№ 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори и Обобщена 

справка за работодател, издадени от НАП – оригинали; 
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 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 11, том 1, рег.№ 1490/99, 

дело № 11 от 25.02.1999 г. – копие; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Референции – 3 бр. и Удостоверения - 2 бр. – копия; 

 Сертификат за оторизация от фирма SEBIA – в превод на български и на английски 

език – копие; 

 Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 

23.03.2017 г. – копие; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и ремонт в почивни и 

празнични дни – оригинал; 

 Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2: 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Оторизационно писмо от производителя “bioMerieux” S.A. – в превод от английски и 

на английски език – копия; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и ремонт в почивни и 

празнични дни – оригинал. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на третия 

участник – „Медиком 2000” ООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен 

плик. 

            Данни за лицето: „Медиком 2000” ООД, ЕИК: 121651976, адрес: гр. София 

1712, ж.ик. Младост 3, бл. 321 А. Представлява се от инж. Марин Александров 

Тонев – Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

            Участникът е представил следните документи в плик „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 37: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Дипломи за завършено образование на Васил Лазаров, Ярослав Панайотов, Димитър 

Гайдарджиев, Димитър Лечев, Георги Гайдарджиев, Невен Бекриев, Живко 

Димитров, Александър Бояджиев, Владимир Василев, Георги Гайдов, Генчо 

Василев, Мария Лазарова, Мартин Николов – копия; 
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 Сертификати за преминато обучение на Васил Лазаров – 3 бр., на английски и в 

превод на български език – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Георги Гайдов – 3 бр., на английски и в 

превод на български език – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Невен Бекриев – 2 бр., на английски и в 

превод на български език – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Мария Лазарова Бибишкова – 3 бр. – копия;  

 Сертификат за преминато обучение на Мартин Александров Николов – 1 бр. – 

копие; 

 Удостоверения за правоспособност на Васил Лазаров, Ярослав Панайотов Димитър 

Гайдарджиев, Димитър Лечев, Георги Гайдарджиев, Невен Бекриев, Живко 

Димитров, Александър Бояджиев, Владимир Василев, Георги Гайдов, Генчо 

Василев, издадени от Квалификационна изпитна комисия към ВМА – 9 бр., копия; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори, издадена от 

НАП – копие; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Договори за наем на имоти между Марин Александров Тонев, Мария Лазарова 

Бибишкова, Васил Лазаров Лазаров, Тинка Нейкова Тонева и „Медиком 2000“ ООД 

– 2 бр., копия; 

  Договор за наем на имот между Мария Лазарова Бибишкова, Марин Александров 

Тонев, Васил Лазаров Лазаров, Тинка Нейкова Тонева, Илия Нейков Данев, Николай 

Илиев Данев и „Медиком 2000“ ООД – копие; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр., копия; 

 Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР – копие; 

 Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 

30.01.2016 г. – копие; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за сервизно обслужване в почивни и 

празнични дни – оригинал; 

 Сертификат за извършване на продажба и сервизна поддръжка на апаратура, издаден 

от фирма „Актюбрентген“ АД – на английски и в превод на български език – копия; 

Участникът е представил следните документи в плик „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 42: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал – еднакъв с документите за подбор 

за обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 37 
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Участникът е представил следните документи в плик „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 44: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал – еднакъв с документите за подбор 

за обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 37 

  

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на четвъртия 

участник – „Хеликс Медикъл” ЕООД. Офертата е представена в запечатан 

непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Хеликс Медикъл” ЕООД, ЕИК: 130940353, адрес: гр. 

София 1111, ул. „Хемус” № 59, вх.а, ет. 1. Представлява се от Виктор Росенов Гъдев 

– Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

            Участникът е представил следните документи в Плик № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 18.01.2016 

г., издадена от НАП – копие; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството – вътрешна 

система за управление и поддържане на стандартите за качество на предлаганите 

услуги, утвърдена от Управителя – оригинал; 

 Оторизационно писмо от „Термо Електрон ЛЕД“ ЕООД – Представителство за 

България – копие; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Препоръки – 3 бр., копия; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 
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- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на петия участник – 

„Емикрон” ЕООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Емикрон” ЕООД ЕООД, ЕИК: 201110957, адрес: гр. 

София 1233, жк. „Фондови жилища”, бл.208, вх.Г, ет. 7, ап. 89. Представлява се от 

Емилиян Любомиров Иванов – Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

            Участникът е представил следните документи в Плик № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал – подпечатан, без подпис; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификати за преминато обучение на Емилиян Любомиров Иванов – 13 бр., на 

английски и в превод на български език – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Ангел Янакиев Екимски – 6 бр., на 

английски и в превод на български език – копия; 

 Сертификат за преминато обучение на Йовко Любчов Чолаков – копие; 

 Сертификат за преминато обучение на Калин Ценков Гиздашки – копие; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори, издадена от 

НАП – копие; 

 Граждански Договор за сервиз, монтаж и ремонт на медицинска апаратура между 

„Емикрон“ ЕООД и Ангел Янакиев Екимски – копие; 

 Дипломи за завършено образование на Емилиян Любомиров Иванов, Ангел Янакиев 

Екимски, Йовко Любчов Чолаков и Калин Ценков Гиздашки – копия; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Договор за наем на помещения между „ДКЦ VII София“ ЕООД и „Емикрон“ ЕООД, 

с приложен Приемо-предавателен протокол – копия; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и обслужване в почивни 

и празнични дни – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 

08.12.2016 г. – копие; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения – 4 бр., копия; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал – без подпис и печат; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне на 

фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 
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 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

Учестникът е представил в Плик № 2 Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която е 

посочил като конфиденциална информацията, съдържаща се в дипломи, сертификати и 

оторизации от техническото му предложение, тъй като съдържа технически и 

търговски тайни. 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на шестия 

участник – „АПР” ООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „АПР” ООД, ЕИК: 831572142, адрес: гр. София 1618, ул. 

„Пчела” № 6. Представлява се от Данчо Димитров Джоглев – Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

            Участникът е представил следните документи в Плик № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване в 

почивни и празнични дни – оригинал; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 

15.09.2018 г. – копие; 

 Оторизационно писмо от „Медика Корпорейшън“ – на английски и в превод на 

български език – копие. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на седмия 

участник – „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД. Офертата е представена в 

запечатан непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, ЕИК: 202223146, 
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адрес: гр. София 1404, ж.к. Стрелбище  бл.35А, вх.В, ап.29. Представлява се от 

Борис Маринов Маринов – Управител.  

            Офертата е подписана от Управителя.  

 

            Участникът е представил следните документи в Плик № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификат за одобрение на система за управление на качеството ISO 9001:2008, 

валиден до 20.10.2016 г. – копие; 

 Сертификат за акредитация на сертифициращата фирма – в превод набългарски и на 

английски език; 

 Декларация за липса на оторизационно писмо от фирмата прозводител на 

апаратурата, поради това, че фирма PICKER (производител на апаратурата) не 

същестува от 1999 г. – оригинал; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР – копие; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Референции – 19 бр. – копия; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Дипломи за завършено образование на Николай Илиев Данев, Борис Маринов 

Маринов, Петко Лазаров Енчев, Тихомир Ивайлов Дреновски, Росен Христов 

Курдов – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Николай Данев, Борис Маринов, Петко 

Енчев и Тихомир Дреновски – на български и на английски език – копия; 

 Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията – копие; 

 Идентификационен номер по ЗДДС – копие; 
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 Разрешение за търговия на едро с медицински издерия от ИАЛ, с приложение – 

копие; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 19.01.2016 

г., издадена от НАП – копие. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на осмия 

участник – „С&Т България” ЕООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен 

плик. 

Данни за лицето: „С&Т България” ЕООД, ЕИК: 831131023, адрес: гр. София 

1404, ж.к. Стрелбище, бл.35А, вх.В, ап.29. Представлява се от Васил Младенов 

Минев и Злати Стойчев Петров – Управители.  

Офертата е подписана от Управителите.  

 

     Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 

1, номенклатура № 110: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 04.01.2016 

г., издадена от НАП – копие; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец), от единия и от другия управител – 

оригинали; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, от единия и от другия управител (по образец) 

– оригинали; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, от единия и от другия управител (по 

образец) – оригинали; 

 Декларации по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, от единия и от другия управител 

(по образец) – оригинали; 

 Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 22.09.2018 г. – 

копие; 

 Оторизационно писмо от PHILIPS в превод на български и на английски език – 

копия; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР, с 4 стр. 

приложения – копия; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Референции – 4 бр. и Удостоверение 1 бр. – копия; 

 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, от единия и от другия 

управител (по образец) – оригинали; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  
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- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция 

№ 1, номенклатура № 112: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) , от единия и от другия управител (по 

образец) – оригинали; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, от единия и от другия управител (по образец) 

– оригинали; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, от единия и от другия управител (по 

образец) – оригинали; 

 Декларации по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, от единия и от другия управител 

(по образец) – оригинали; 

 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, от единия и от другия 

управител (по образец) – оригинали; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на деветия 

участник – „Елпак-Лизинг” ЕООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен 

плик. 

            Данни за лицето: „Елпак-Лизинг” ЕООД, ЕИК: 103506445, адрес: гр. Варна 

9002, ул. „Иван Богоров“ № 12. Представлява се от Пламен Антонов Калайджиев – 

Управител.  

Офертата е подписана от Управителя.  

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Дипрломи за завършено образование на Пламен Антонов Калайджиев, Евгения 

Маринова Маринова, Веселин Тодоров Ненов, Илия Иванчев Илиев, Георги Ангелов 

Аврамски, Динко Петров Бонев, Ерджан Ерсин Юмер – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Веселин Ненов – 3 бр., Илия Илиев – 1 бр. – 

копия; 
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 Оторизационни писма от Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. CONTEC 

Medical Systems Co. Ltd. – на английски и в превод на български език; 

 Сертификати за преминато обучение на Веселин Ненов – 2 бр., Илия Илиев – 1 бр. – 

копия; 

 Сертификат  за система за управление на качеството ISO 13485:2003 на фирма Bistos 

Co., на английски и в превод на български език – копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Георги Аврамски – 1бр., Веселин Ненов – 4 

бр. – копия; 

 Списък с продуктите в допълнение към Сертификат 534 В СЕ – на английски и в 

превод на български език – копия; 

 Сертификати за сервизно обучение на Веселин Ненов – 2 бр., копия; 

 Сертификат за система за управление на качеството по ISO 13485:2003 на фирма 

Edam Instruments, Inc. – на английски и в превод на български език – копия; 

 Сертификати за обучение на Илия Илиев – 1 бр. и Веселин Ненов – 1 бр. – копия; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори, издадена от 

НАП – копие; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Договор за наем на имот между ЕТ „Медера – Десислава Калайджиева“ и „Елпак-

Лизинг“ ЕООД – копие; 

 Договор за наем на имот между Пламен Антонов Калайджиев и „Елпак-Лизинг“ 

ЕООД – копие; 

 Договор за наем на имот между „Елпак-Тех“ ЕООД и „Елпак-Лизинг“ ЕООД – 

копие; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификат за система за управление по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+AC:2009 и  

OHSAS 18001:2007, валиден до 26.02.2016 г. – на английски и в превод на български 

език – копия; 

 Декларация за продължаване валидността на сертификат ISO 9001:2008 – оригинал; 

 Оторизационни писма от фирма SECA, PARI GMBH (валидно до 31.12.2016 г.), 

ASCOR MED (валидно до края на 2016 г.), PHILIPS (валидно до 31.12.2015 г.), 

Contec Medical Systems – на английски и в превод на български език – копия; 

 Сертификат за обучение на Веселин Ненов – 1 бр. – копие; 

 Оторизационни писма от фирма Bionet Co., Sturdy Industrial Co., BISTOS Co., Nuve 

Sanayi Malzemeleri Imalat Ve Ticaret, Alsa Apparecchi Medicali SRL, MAICO 

Diagnostics, RIMSA P. Longoni SRL, EF Medica SRL (валидно до 31.12.2016 г.), 

Physiomed Elektromedizin AG – на английски и в превод на български език – копия; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
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 Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр. и Информация за изпълнен договор от 

АОП – 2 бр. – копия; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Сертификати за преминато обучение на Веселин Ненов – 4 бр., Илия Илиев – 1 бр., 

Георги Аврамски – 1 бр., общ сертификат на Веселин Ненов и Илия Илиев – 1 бр. – 

на английски и в превод на български език – копия; 

 Оторизационни писма от фирма SHIMADZU Europa GmbH, Ningbo David Medical 

Device Co., Sino Medical-Device Technology Co. и ASCOR MED (валидно до края на 

2016 г.) – на английски и в превод на български език – копия; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР, с 4 стр. 

приложения – копия; 

 Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на 

Веселин Ненов, издадено от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна – копие; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на десетия 

участник – „Лидекс-2000” ООД. Офертата е представена в запечатан непрозрачен 

плик. 

            Данни за лицето: „Лидекс-2000” ООД, ЕИК: 130241594, адрес: гр. София 

1618, ул. „Мадара“ № 20. Представлява се от Илиян Стоянов Манолов и Стоян 

Славчев Манолов – Управители.  

Офертата е подписана от Илиян Манолов - Управител.  

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 1, 

номенклатура № 115: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 
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 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Участникът ще използва подизпълнител – фирма „Сапекс-БГ“ ООД за 

извънгаранционна сервизна поддръжка по обособена позиция № 1, номенклатури 

115 и 141 и обособена позиция № 2, номенклатури 4, 16, 38 и 39. Дял от 

обществената поръчка – 35%. 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП от подизпълнителя  

„Сапекс-БГ“ ООД (по образец) – оригинал; 

 Удостоверение от НАП за наети по трудови правоотношения лица, Обобщена 

справка за работодател и Справка актуално състояние на всички действащи трудови 

договори – оригинали; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори от 

подизпълнителя  „Сапекс-БГ“ ООД – копие; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Договор за наем на недвижим имот между Илиян Стоянов Манолов и „Лидекс-2000“ 

ЕООД – копие; 

 Свидетелства за проверка на измервателни уреди № 257-РТИ/06.08.2015 г. и № 275-

ЕМИ/06.08.2015г. и Свидетелства за калибриране № 204/03.09.2012 г. и № 

216/19.09.2012 г., издадени от Централна лаборатория за измервателна техника – 

копия; 

 Свидетелства за регистрация на превозни средства – 2 бр., копия; 

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец), от управителите на участника и 

фирмата подизпълнител – 3 бр., оригинали; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец), от управителите на участника и 

фирмата подизпълнител – 3 бр., оригинали; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец), от участника и от фирмата 

подизпълнител – 2 бр., оригинали; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за съгласие за подизпълнител (по образец) – оригинал; 

 Сертификат  за система за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2008, валиден 

до 04.03.2018 г. – копие; 

 Сертификат  за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 на 

подизпълнителя, валиден до 17.03.2016 г. – копие; 

 Оторизационно писмо от FASTER S.r.l. за фирмата подизпълнител – на английски и 

в превод на български език; 

 Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР, на името 

на участника и на името на подизпълнителя  – 2 бр., копия; 

 Декларации по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) от участника и от фирмата 

подизпълнител – 2 бр., оригинали; 

 Удостоверения за добро изпълнение на участника – 3 бр. и на фирмата 

подизпълнител – 3 бр. – копия; 
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 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 1, 

номенклатура № 141: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков 

път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Атестация, издадена от фирма МЕДИПРЕМА С.АС., за оторизация на фирмата 

подизпълнител – на английски и в превод на български език – копие. 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 4: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 16: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Оторизационно писмо, издадено от фирма Белимед Заутер АГ, на фирмата 

подизпълнител – на английски и в превод на български език – копие. 
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Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 36: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Валидни удостоверения за правоспособност на Николай Ангелов Паунчев, Радослав 

Ангелов Николов, Ангел Николов Паунчев, издадени от НЗРРЗ и удостоверение за 

правоспособност на Жорес Евгениев Бояджийски, издадено от ИЯИЯЕ при БАН – 

копия. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 37: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 38: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти; 

 Оторизационно писмо, издадено от фирма Вилла Системи Медикали, на фирмата 

подизпълнител, валидно до 31.12.2016 г. – на английски и в превод на български 

език – копие. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 39: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 
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 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 40: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и 

предоставяне на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на единадесетия 

участник – „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Офертата е представена в 

запечатан непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, ЕИК: 

831641528, адрес: гр. София 1750, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов“, бл. 28Б. 

Представлява се от Йонка Христова Гетова-Христанова и Димитър Георгиев Конов 

– Управители.  

Офертата е подписана от Диляна Чавдарова Бъчварова – пълномощник на 

участника, с представено валидно пълномощно от Управителя на фирмата участник. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 1: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Пълномощно № 12/София,12.01.2016 г., на Диляна Чавдарова Бъчварова – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверение от НАП за декларирани данни и Справка актуално състояние на 

всички действащи трудови договори към 13.01.2016 г. – копия; 

 Дипломи за завършено образование – 10 бр., копия; 

 Сертификати за преминато обучение на Веселин Генчев – 4 бр., Николай Байнов – 2 

бр., Николай Велчев – 2 бр., Красимир Кукунджиев – 2 бр., Димитър Конов – 2 бр., 

Дикран Урпатян – 1бр., Олег Вукадинов – 1 бр., Цветомир Колев – 1 бр. и Ани 

Дабабашева Ценова – 1 бр. – в превод на български и на английски език – копия; 

  Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 
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 Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 157, том 111, рег.№ 6333, дело 

915 от 2006 г. – копие; 

 Свидетелства за регистрация на превозни средства – 5 бр., копия; 

 Договори за оперативен лизинг на автомобили между „Интерлийз Ауто“ ЕАД и 

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – 2 бр. – копия; 

 Пълномощно от „Интерлийз Ауто“ ЕАД за управление на превозни средства – 

копие; 

 Сертификат за калибриране № 09894 от 26.02.2015г., издаден от Лаборатория за 

калибриране при „Тотал Тест“ ООД – копие; 

 Свидетелства за калибриране № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 от 07.04.2015 

г.,  издадени от „Унисист“ ООД - Лаборатория за калибриране на средства за 

измерване; 

 Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за обслужване в почивни и празнични 

дни – оригинал; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец), от единия и от другия управител 

– 2 бр., оригинали; 

 Декларации по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец), от единия и от другия 

управител – 2 бр., оригинали; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) от единия и от 

другия управител – 2 бр., оригинали; 

 Сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, валиден до 

21.02.2017 г. – копие; 

 Оторизационни писма от: SCHILLER AG, валидно до 31.12.2018 г., MELAG 

Medizintechnik, валидно до 31.12.2017 г., SCHMITZ, валидно до 31.12.2016 г., 

RUDOLF MEDICAL и Leica Microsystems, валидно до 31.12.2017 г. – на английски и 

в превод на български език; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр. – копия; 

 Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) от единия и от 

другия управител – 2 бр., оригинали; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне на 

фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 



22 

 

 Диплома за завършено висше образование на Йродан Тихомиров Тихолов – копие; 

 Сертификати за преминато обучение на Йордан Тихолов – 2 бр., Веселин Генчев – 4 

бр., Николай Байнов – 3 бр., Николай Велчев – 3 бр., в превод на български и на 

английски език – копия; 

 Оторизационни писма от Belimed AG, валидно до 31.01.2018 г., hawo GmbH, валидно 

до 31.01.2017 г., KABE Labortechnik GmbH, валидно до 31.01.2017 г. и Huntleigh 

Healthcare, валидно до 12.01.2018 г., в превод на български и на английски език – 

копия; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков 

път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

- Комисията пристъпи към разглеждане на документите на дванадесетия 

участник – „Марвена Диагностика” ООД. Офертата е представена в запечатан 

непрозрачен плик. 

            Данни за лицето: „Марвена Диагностика” ООД, ЕИК: 200600292, адрес: гр. 

София 1799, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян“ №44. Представлява се от Надя 

Евстатиева Драгоева и Иван Добрев Николов – Управители.  

Офертата е подписана от Керанка Господинова Кирилова – пълномощник на 

участника, с представено валидно пълномощно от Управителя на фирмата участник. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 22: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Представяне на участник – административни сведения (по образец) – оригинал; 

 Пълномощно на Керанка Господинова Кирилова – нотариално заверено копие; 

 Декларация за техническите лица по чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 12.01.2016 

г. – копие; 

 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП (по образец) – 

оригинал; 

 Договор за наем на недвижим имот между Валентина Иванова Узунова и „Марвена 

Диагностика” ООД – копие; 

 Договор за наем на помещение между „Медилаб“ ЕООД и „Марвена Диагностика” 

ООД – копие; 

 Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по образец), от единия и от другия управител - 

оригинали; 

 Декларация за осигуряване на аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване в 

почивни и празнични дни – оригинал; 

 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец) – оригинал; 
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 Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Декларация по чл. 55, ал.5 и чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Сертификат за одобрение за система за управление на качеството ISO 9001:2008, 

валиден до 16.04.2018г. – копие; 

 Оторизационно писмо от SIEMENS Healthcare Diagnostics Products, валидно до 

30.09.2017 г. – в превод на български и на английски език – копие; 

 Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец) – оригинал; 

 Информация за изпълнени договори за обществени поръчки – 7 бр., разпечатки от 

АОП – копия; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (по образец) – оригинал; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне на 

фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

Участникът е представил следните документи в Плик № 1 за обособена позиция № 2, 

номенклатура № 23: 

 Списък на документите (по образец) – оригинал; 

 Оторизационно писмо от SIEMENS Healthcare Diagnostics Products, валидно до 

30.09.2017 г. – в превод на български и на английски език – копие; 

 Оферта (по образец) – оригинал; 

 Срок на отложено плащане:  

- за обособена позиция № 1 – абонаментна поддръжка – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от предоставяне на фактура за съответния месец, по банков път 

- за обособена позиция № 2 – поддръжка при повикване – до 60 (шестдесет) 

календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне 

на фактура за извършени ремонтни дейности, по банков път 

 Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

 

 Комисията състави настоящия протокол, съгласно чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.  

 

При проверката на документите се констатира следното:  

 

1. За участника „Евромед-7” ООД:  

 

-  Липсва сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008; 
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-  Приложено е оторизационно писмо единствено от „Импулс“ АД за сервизна 

дейност и продажба на инфузионни помпи ИП 2/50, произведени от „Импулс“ АД – 

Габрово, за обособена позиция № 1, номенклатури 31 и 45; 

- За останалите номенклатури, за които кандидатът участва, липсват приложени 

документи от производителя (или оторизиран дистрибутор/представител), 

доказващи правото за извършване на сервиз и поддръжка на апаратурата по 

номенклатурните единици, за които фирмата участва. 

 На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол следните документи: 

- Валиден сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008; 

- Документи от производителя (или оторизиран дистрибутор/представител), 

доказващи правото за извършване на сервиз и поддръжка на апаратурата по всички 

номенклатурни единици, за които фирмата участва. 

 

2. За участника „Медиком 2000” ООД:  

 

- Приложеният сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 е 

изтекъл (валидност до 30.01.2016 г.)  

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представи валиден сертификат и/или 

декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури 

продължаване на срока на сертификата, съобразно срока на договора за изпълнение. 

3.  За участника „Хеликс Медикъл” ЕООД:  

 

- Представена е вътрешна система за управление и поддържане на стандартите за 

качество на предлаганите услуги, утвърдена от Управителя на фирмата-участник, 

вместо сертификат (или еквивалентен документ) за система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008, издаден от компетентен орган, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол сертификат (или еквивалентен 

документ) за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, издаден 

от съответен компетентен орган. 

 

4. За участника „Емикрон” ЕООД:  

 

- Приложеният сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 е 

валиден до 08.12.2016 г.; 

- Списъкът на документите (по образец) е подпечатан, но не е подписан; 

- Офертата (по образец) не е подписана и подпечатана; 
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- Липсва оторизационно писмо от производителя на апаратурата (или оторизиран 

дистрибутор/представител) или документи, доказващи правото за извършване на сервиз 

и поддръжка на апаратурата, за която фирмата участва. 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол следните документи: 

- Декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще 

осигури продължаване на срока на сертификата по ISO 9001:2008, съобразно срока 

на договора за изпълнение; 

- Документи от производителя на апаратурата (или оторизиран 

дистрибутор/представител), доказващи правото за извършване на сервиз и 

поддръжка на апаратурата, за която фирмата участва; 

- Подписани и подпечатани Списък на документите (по образец) и Оферта (по 

образец); 

 

5. За участника „АПР” ООД:  

 

-  Липсва справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 

декларацията за техническите лица, отговарящи за изпълнението на услугата; 

- Липсват препоръки/референции за извършени услуги, като доказателство за 

изпълнение на извършените услуги. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представи горепосочените липсващи 

документи.  

6. За участника „Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД: 

 

- Приложеният сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 е 

валиден до 20.10.2016 г. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представи декларация, че ако бъде избран за 

изпълнител на обществената поръчка, ще осигури продължаване на срока на 

сертификата, съобразно срока на договора за изпълнение. 

7. За участника „Елпак-Лизинг” ЕООД: 

 

- Приложеното оторизационно писмо от фирма PHILIPS е изтекло (валидно до 

31.12.2015 г.); 

-  Приложеното оторизационно писмо от фирма ASCOR MED е валидно до края на 

2016 г.; 

- Приложените оторизационни писма от фирмите PARI GMNH и EF Medica SRL са 

валидни до 31.12.2016 г. 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представи валидно оторизационно писмо от 
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фирма PHILIPS, както и декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената 

поръчка, ще осигури продължаване срока на оторизациите от фирма ASCOR MED, 

PARI GMNH и  EF Medica SRL. 

 

8. За участника „Лидекс-2000” ООД: 

 

- Приложеният сертификат  за система за управление на качеството БДС EN ISO 

9001:2008 на подизпълнителя „Сапекс-БГ“ ООД е валиден до 17.03.2016 г.; 

- Липсват документи от производителя на апаратурата (или оторизиран 

дистрибутор/представител), доказващи правото за извършване на сервиз и поддръжка 

на апаратурата по номенклатури № 36, 37, 39 и 40 от обособена позиция № 2. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол следните документи: 

- Декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, 

подизпълнителят ще осигури продължаване на срока на гореописания сертификат, 

съобразно срока на договора за изпълнение; 

- Документи от производителя (или оторизиран дистрибутор/представител), 

доказващи правото за извършване на сервиз и поддръжка на апаратурата по 

номенклатури № 36, 37, 39 и 40 от обособена позиция № 2. 

 

9. За участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД: 

 

- Приложеното оторизационно писмо от фирма SHMITZ е валидно до 31.12.2016 г.; 

- Приложеният сертификат  за система за управление на качеството по ISO 9001:2008  

е валиден до 21.02.2017 г. 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът следва да представи следните документи: 

 

- Декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще осигури 

продължаване на срока на оторизацията от фирма SHMITZ; 

- Декларация, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, участникът 

ще осигури продължаване на срока на гореописания сертификат, съобразно срока на 

договора за изпълнение 

 

10. За участника „Медиком 2000” ООД: 

 

-  Липсват документи от производителя на апаратурата (или оторизиран 

дистрибутор/представител), доказващи правото за извършване на сервиз и поддръжка 

на апаратурата по номенклатура № 44 от обособена позиция № 2. 

 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол документи от производителя (или  
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