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П Р О Т О К О Л  
за разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти 

Част втора 
 

Днес, на 17.10.12019 г. от 13:30 ч. в зала "106" - Ректорат на МУ - Плевен, ул. "Кли-

мент Охридски" № 1, комисията съгласно Заповед № 2183/02.09.2019 г. на Ректора на МУ-

Плевен, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офер-

тите на открита процедура за възлагане на открита процедура по ЗОП за възлагане на об-

ществена поръчка с предмет - Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект 

BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, Зд и теле-

медицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна прог-

рама „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, както следва: 1 Обос. поз.: "Надграждане на дигитален 

мамографски апарат за диагностика и скрининг модел Mammomat Inspiration с функция Сте-

реотактична биопсия" и 2 Обос. поз.: Апарат за осъществяване на вакум аспирационна би-

опсия под мамографски контрол на непалпиращи се и малки лезии в млечната жлеза, отк-

рита с решение на Ректора № 1832/23.07.2019 г., номер на поръчката в АОП 00282-2019-

0011 и обявление в „Официален вестник" на ЕС с № 2019/S 142-349155, проведе закрито 

заседание в следния състав:  

Председател: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н - Ръков. проект и чле-

нове: 1. Ибрахим Потурлиев - Финансист по проект 

2. Ваня Панчева 

З. Доц. д-р Добромир Димитров, д.м. 

4. Красимир Кръстев - МС 
 

Ваня Панчева се замества от резервния член адв. Таня Георгиева, съгласно Заповед 

№2183/02.09.2019 г. на Ректора на МУ-Плевен, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП за липса на конфликт на интереси, както и за поемане на задължение да пази в тайна 

обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на Комисията. 
 

На основание чл.54, ал.8 от разпоредбите на ППЗОП, до участниците в обществената 

поръчка е изпратен по пощенски път Протокол №1 от 04.09.2019г., в който са описани кон-

статираните несъответствия и непълноти по отношение на документите, удостоверяващи 

съответствието с личното състояние на участниците. 

Протоколът е изпратен до всички участници на 09.09.2019г. на пощенския им адрес, 

посочен от тях на 10.09.2019 г., отразено върху надлежно оформените обратни разписки, 

предвид което определеният срок за представяне на документи изтича на 15.09.2019г. 

В рамките на законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са постъпили допъл-

нителни документи, както следва: 

http://www.eufunds.bg/


 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––  2 / 4 
Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизи-

рана и минимално инвазивна хирургия“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

1.  „РСР" ЕООД - гр. София, документите са  постъпили на 12.09.2019 г. в 

10.50 часа и са заведени в регистъра с вх. № I-01-2888. 

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допъл-

нително представените документи и установи следното:  

I. „РСР" ЕООД - гр. София е представил нов надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, 

в който в част III, буква „Г" - са изброени част от посочените в документацията и обявле-

нието основания за изключване предвидени в националното законодателство, както следва: 

„за представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по и е отбелязан отговор 

„НЕ“, в съответствие с липсата на задължение от страна на Участника за изброяване на 

всички посочени основания за изключване предвидени в националното законодателство. 

Комисията установи, че в допълнително представените документи участника са из-

пълнени указанията по Протокол №1 от 04.09.2019г. и отговарят на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Предвид горното, Комисията допуска до следващият етап от работата си участниците, 

като отговарящи на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и пристъпи 

към проверка за пълнота и съответствие на техническите предложения, както следва: 

1. Оферта с вх.№ I-01-2844/26.08.2019 г. на „Сименс Хелткеър" ЕООД - гр. 

София; 

2. Оферта с вх.№ I-01-2888/28.08.2019 г. на „РСР" ЕООД - гр. София. 

 

I. Оферта с вх.№ I-01-2844/26.08.2019 г. на „Сименс Хелткеър" ЕООД - гр. 

София  

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по обо-

собена позиция №1 -  Надграждане на дигитален мамографски апарат за диагностика и 

скрининг модел Mammomat Inspiration с функция Стереотактична биопсия, изготвено по 

Образец №2 от документацията, комисията установи: Представеното предложение за из-

пълнение е на хартиен носител, със страници от каталог на производител, придружени с 

превод на български език. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необходи-

мата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „Сименс Хелткеър" ЕООД - гр. София, по обособена пози-

ция 1, както следва: 

- Срок на доставка: до 25 /двадесет и пет/ работни дни след писмена заявка. 

- Срок за монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персонала - 

до 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на приемо-предавателния про-

токол. 

- Гаранционен срок - 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-преда-

вателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състояние. 

- Време за реакция - до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от уведомление по e-

mail или факс от Възложителя до Изпълнителя за съответната повреда. 
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С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оценяване 

за обособена позиция №1. 

 

II. Оферта с вх.№ I-01-2888/28.08.2019 г. на „РСР" ЕООД - гр. София 

След запознаване с Техническото предложение за изпълнение на Участника по обо-

собена позиция №2 - Апарат за осъществяване на вакум аспирационна биопсия под мамог-

рафски контрол на непалпиращи се и малки лезии в млечната жлеза, изготвено по Образец 

№2 от документацията, комисията установи: Представеното предложение за изпълнение е 

на хартиен носител, със страници от каталог на производител, придружени с превод на 

български език. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение е пълно, съдържа необходи-

мата информация и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

Предложените условия от „РСР" ЕООД - гр. София, по обособена позиция 2, както 

следва: 

- Срок на доставка: до 55 /петдесет и пет/, но не повече от 60 /шестдесет/ работни 

дни след писмена заявка. 

- Срок за монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персонала - 

до 2 /два/ работни дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол. 

- Гаранционен срок - 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-преда-

вателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състояние. 

- Време за реакция - до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от уведомление по e-

mail или факс от Възложителя до Изпълнителя за съответната повреда. 

С  оглед горното, комисията РЕШИ: допуска офертата на Участника до оценяване 

за обособена позиция №1. 

III. Оценяване на допуснатите оферти: 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, по показатели /освен показател 

"цена"/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията и обявлението 

за откриване на процедурата при критерий за възлагане: „съотношение качество-цена", съ-

образено със следните показатели и тяхната относителна тежест: 1. Срок за доставка — 

мах. 20т. и 2. Гаранционен срок - мах. 10 т.. За оценките по показател "срок на доставка" и 

"гаранционен срок"- оценяването се извършва, по формула, съгласно посоченото в одобре-

ната методика в документацията по обществената поръчка, както следва: 

I обособена позиция: 

№ Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 20т. 

Гаранционен 

срок К3 

мах. 10т. 

Общо 

1. „Сименс Хелткеър" ЕООД - гр. София 20т. 10т. 30т. 

        II обособена позиция: 

 

№ Участник Срок на дос-

тавка К2 

мах. 20т. 

Гаранционен 

срок К3 

мах. 10т. 

Общо 

1.  „РСР" ЕООД - гр. София 20т. 10т. 30т. 
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Като взе предвид направените по-горе констатации, КОМИСИЯТА РЕШИ: до-

пуска офертите на Участниците до следващия етап от процедурата - отваряне на ценовото 

предложение на „Сименс Хелткеър" ЕООД - гр. София за обособена позиция №1 и цено-

вото предложение на „РСР" ЕООД - гр. София за обособена позиция №2. 

Комисията ще продължи своята работа в следващо публично заседание на 

24.10.2019 г. от 14.00 часа в сграда "Ректорат 1", ул. "Климент Охридски" № 1, гр. 

Плевен, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участни-

ците. 

На основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП информацията за датата, часа и мястото на отва-

рянето ще бъде е оповестена в профила на купувача на официалния интернет адрес на Въз-

ложителя http://www.mu-pleven.bg, не по-късно от два работни дни преди насрочената дата. 

Този протокол се приключи на 17.10.2019 г. и се подписа от всички членове на коми-

сията, както следва: 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………… 

/ Проф. д-р С. Александрова-Янкуловска, д.м.н / 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 1…………………………….. 

  /Ибр. Потурлиев/ 

 

 2…………………………….. 

         /адв. Таня Георгиева/ 

 

 3…………………………… 

  /Доц. д-р Д. Димитров/ 

 

 4…………………………….. 

  /Кр. Кръстев/  
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