
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л     № 2 
 

Днес 15.05.2018г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и 
апаратура през 2018г.-2020г.” определена със Заповед № 77/03.05.2018г. на Управителя на 
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: д-р Митко Стоянов – лекар в ОАИЛ 
 Тоня Добрева – физик 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Ваня Денева – счетоводител 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 53/26.03.2018г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 137374 в 
брой S 062 от 29.03.2018г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 838139 на 
29.03.2018г. 

Комисията започна своята работа в 15:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
С решение на комисията от 03.05.2018г. е изискана подробна писмена обосновка по чл.72 

ал.1 ЗОП от „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора за начина на образуване на ценовото му 
предложение по обособена позиция.  

В определения срок е постъпила такава обосновка. След внимателно запознаване със 
съдържанието й комисията  

РЕШИ: 
1. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 

писмената обосновка на „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора за начина на образуване на 
ценовото му предложение по обособена позиция № 5. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те се обосновават 
с разположението на сервизната база в гр.Стара Загора и квалификацията на служителите, 
осъществяващи ремонтната дейност. Дългогодишният им опит и познаване на обслужваната 
техника намаля времето за изпълнение на задълженията им. Освен това изпълнителят разполага 
със склад с резервни части, чийто наличности скъсяват времето за замяна на дефектирали 
елементи. 

След това комисията извърши оценяване на офертите съобразно избрания критерий, което 
отрази в таблица - приложение № 2. В резултат на това тя 

РЕШИ: 
1. Оценява участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в таблица – 

приложение № 2. 
2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 

поръчка по обособени позиции №№ 8, 34 и 35. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 

свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
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1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
следните участници са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП: 

- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 
- „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. София 
- „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора 

2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ТРИНЕЛ” ООД – гр. София са с нередовност – в част IV раздел В от ЕЕДОП липсва нужната 
информация. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

С поле III.1.3. т.1 - т.3 от обявлението възложителят е поставил критерии за подбор 
относно техническите и професионални способности на участниците и изискваното минимално 
ниво, а именно: 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
са със следната професионална компетентност - техническо образование, от които поне едно от 
лицата да е с висше техническо образование. 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
притежават правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и да са сертифицирани от 
производителя на мед.техника/ апаратура за нейното сервизиране - важи за обособени позиции 
№№ 9, 15, 16, 30, 32, 33 и 36. 

- Участникът да разполага с оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП. 
Съответствието с тези три критерия се доказва при подаване на оферта с попълване на 

раздел В част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора - с представяне на списък по образец 
от документацията на ОП (относно първите два критерия) и с декларация в свободен текст от 
участника (относно третия критерий). 

С оглед на оферираните позиции участникът обаче не е предоставил информация по 
критериите за подбор от поле III.1.3. т.2 и т.3 на обявлението, което налага отстраняване на 
установеното несъответствие. 

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„АКВАХИМ” АД – гр. София са с нередовност – в част III раздел Г от ЕЕДОП е попълнил 
противоречива информация. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

В част III раздел Г на ЕЕДОП се отговаря на приложимостта на специфичните национални 
основания за изключване, посочени в обявлението или документацията на ОП. В поле VI.3 от 
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обявлението и в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени тези 
по чл.107 т.4 ЗОП (свързани лица) и по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като към тях се отнасят и тези 
по чл.194-208, чл.213„а“-217, чл.219-252 и чл.254„а“-260 НК, като е указано че за целта се 
попълва раздел Г част III от ЕЕДОП. Обичайно в този случай следва да се отговори с „да“ или 
„не“. Участникът е избрал словесното изписване. От него става ясно, че за него не се прилагат 
част от тези основания. Наред с това е попълнил отговори „да“ в съответното поле на еЕЕДОП, 
което пък означава точно обратното – че се прилагат националните основания за изключване. 
Следователно не може да се прецени дали той отговаря/ не отговаря на основанията за 
изключване от участие в ОП. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност – в част IV раздел В 
от ЕЕДОП липсва част от нужната информация. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

С поле III.1.3. т.1 - т.3 от обявлението възложителят е поставил критерии за подбор 
относно техническите и професионални способности на участниците и изискваното минимално 
ниво, а именно: 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
са със следната професионална компетентност - техническо образование, от които поне едно от 
лицата да е с висше техническо образование. 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
притежават правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и да са сертифицирани от 
производителя на мед.техника/ апаратура за нейното сервизиране - важи за обособени позиции 
№№ 9, 15, 16, 30, 32, 33 и 36. 

- Участникът да разполага с оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП. 
Съответствието с тези три критерия се доказва при подаване на оферта с попълване на 

раздел В част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора - с представяне на списък по образец 
от документацията на ОП (относно първите два критерия) и с декларация в свободен текст от 
участника (относно третия критерий). 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. При 
този участник кръгът на тези лица включва управителите на дружеството – от справката в ТР на 
АВ се установи, че те са двама. Липсва подпис от управителя Марио Адам. 

С оглед оферираните позиции участникът не е предоставил информация относно 
критериите за подбор, посочени в поле III.1.3. т.2 (сертифициране от производителя на 
медицинската техника на две от лицата, с които ще изпълнява ОП) и т.3 (сервизната база за 
изпълнение на ОП) на обявлението. 

5. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора са с нередовност – представен е ЕЕДОП, различен от 
образеца в ОП. 
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Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Участникът е представил хартиен ЕЕДОП, който е различен от образеца от 
документацията на ОП, което налага отстраняване на установеното несъответствие. 

6. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София са с нередовност – представен е ЕЕДОП, различен от образеца 
в ОП. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Участникът е представил eЕЕДОП, който е различен от образеца от документацията на 
ОП, което налага отстраняване на установеното несъответствие. 

7. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София са с нередовност – в част IV раздел В от ЕЕДОП 
липсва част от нужната информация. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

С поле III.1.3. т.1 - т.3 от обявлението възложителят е поставил критерии за подбор 
относно техническите и професионални способности на участниците и изискваното минимално 
ниво, а именно: 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
са със следната професионална компетентност - техническо образование, от които поне едно от 
лицата да е с висше техническо образование. 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
притежават правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и да са сертифицирани от 
производителя на мед.техника/ апаратура за нейното сервизиране - важи за обособени позиции 
№№ 9, 15, 16, 30, 32, 33 и 36. 

- Участникът да разполага с оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП. 
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Съответствието с тези три критерия се доказва при подаване на оферта с попълване на 
раздел В част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора - с представяне на списък по образец 
от документацията на ОП (относно първите два критерия) и с декларация в свободен текст от 
участника (относно третия критерий). 

С оглед оферираните позиции участникът не е предоставил информация относно 
критериите за подбор, посочени в поле III.1.3. т.2 (правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ 
на две от лицата, с които ще изпълнява ОП) на обявлението. 

8. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна са с нередовност – в част IV раздел В от ЕЕДОП 
липсва част от нужната информация. 

Мотиви: С Решение №53/26.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

С поле III.1.3. т.1 - т.3 от обявлението възложителят е поставил критерии за подбор 
относно техническите и професионални способности на участниците и изискваното минимално 
ниво, а именно: 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
са със следната професионална компетентност - техническо образование, от които поне едно от 
лицата да е с висше техническо образование. 

- Участникът да разполага с поне две лица от персонала си за изпълнение на ОП, които да 
притежават правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и да са сертифицирани от 
производителя на мед.техника/ апаратура за нейното сервизиране - важи за обособени позиции 
№№ 9, 15, 16, 30, 32, 33 и 36. 

- Участникът да разполага с оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП. 
Съответствието с тези три критерия се доказва при подаване на оферта с попълване на 

раздел В част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора - с представяне на списък по образец 
от документацията на ОП (относно първите два критерия) и с декларация в свободен текст от 
участника (относно третия критерий). 

С оглед оферираните позиции участникът не е предоставил информация относно 
критериите за подбор, посочени в поле III.1.3. т.2 на обявлението - сертифициране от 
производителя на медицинската техника на две от лицата, с които ще изпълнява ОП. 

Предвид на изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ТРИНЕЛ” ООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП с 
коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за подбор относно 
техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.2 (две лица, с които ще 
изпълнява ОП, които притежават правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ и сертифицирани 
от производителя на мед.техника за нейното сервизиране) и т.3 (оборудвана сервизна база за 
изпълнение на ОП) на обявлението за ОП и/или други документи, които съдържат променена 
и/или допълнителна информация по тези въпроси. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „АКВАХИМ” АД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП с 
коректно попълнена информация в част III раздел Г относно приложимостта на чл.107 т.4 ЗОП 
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т.е. дали е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП, на чл.3 т.8 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици и на чл.194-208, чл.213„а“-217, чл.219-252 и чл.254„а“-260 НК и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно тези 
обстоятелства. 

3. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
комисията: 

3.1. Нов eЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за 
подбор относно техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.2 от 
обявлението (сертифициране от производителя на медицинската техника на поне две лица за 
изпълнение на ОП) и по т.3 от същото обявление относно оборудваната сервизна база за 
изпълнение на ОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна 
информация относно тези обстоятелства. 

3.2. Нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата 
формата - PDF и XML и подписан от управителя Марио Адам в PDF формат. 

4. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора в срок от 
5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП по 
образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и XML и 
подписан от задължените лица в PDF формат. 

5. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП по 
образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и XML и 
подписан от задължените лица в PDF формат. 

6. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София 
в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за подбор относно 
техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.2 от обявлението - 
правоспособност за работа с ИЙЛ по ЗБИЯЕ на две от лицата, с които ще изпълнява ОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно това 
обстоятелство. 

7. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за подбор относно 
техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.2 от обявлението - 
сертифициране от производителя на медицинската техника на поне две лица за изпълнение на 
ОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация 
относно това обстоятелство. 

8. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 16.05.2018г. 

 
Комисия: 

 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: д-р Митко Стоянов – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Тоня Добрева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Ваня Денева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Приложение № 2
към Протокол № 2 от 15.05.2018г.

ТРИНЕЛ ООД АКВАХИМ АД

КАНБЕРА 
ПАКАРД-

БЪЛГАРИЯ 
ЕООД ТОМЕД ООД

ПЕРФЕКТ 
МЕДИКА 

ООД
ЕЛТА 90М 

ООД

СИМЕНС 
ХЕЛТКЕЪР 

ЕООД
Варинак 

България ЕООД

ЕЛПАК – 
ЛИЗИНГ 

ЕООД
МУЛТИМЕД-

5 ООД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 Стерилизационна и аспирационна техника
2-ро място 

657.60
1-во място 

640.56

1.1. Автоклави ВК- 75 Русия 1802;318 2 2 132.00 132.96

1.2. Стерилизатори сухи Р България 2 6 338.40 328.32

1.3. Аспиратори електрически Китай 2 3 187.20 179.28

2. 2 Операционни лампи и операционни маси
1-во място 

328.80
2-ро място 

363.12

2.1. Операционна лампа - таванна,9 гнезда Полша инв.№ 0370 2 1 31.92 35.52

2.2. Операционна лампа -  таванна Китай РАХ-F700/500 2 1 31.92 35.52

2.3.
Операционна лампа- таванна, HyLED 600 * Китай 39-77000078 2 1 31.92 35.52

2.4. Операционна лампа - преносима - 4 гнезда СССР 2 3 95.76 106.56

2.5. Операционна лампа - кокиче Китай 8158964 2 1 34.32 35.52

2.6. Операционна маса - електрическа 52502 Е Индонезия 111109 2 1 34.32 38.16

2.7. Операционна маса - механична 3008 S Китай 0022;2004218 2 `1 34.32 38.16

2.8. Операционна маса - хидравлична Китай P2000 2 1 34.32 38.16

3. 3 Микроскопи 
1-во място 

744.00

3.1. Микроскопи - Лабовал Германия 1 4 297.60

3.2. Микроскопи - Ампливал Германия 1 2 148.80

3.3. Микроскоп - операционен Karl-Zeiss Германия С358 1 1 74.40

3.4. Микроскоп "Олимпус" СХ 31 RBSF Япония 5K00369;6F03273 1 2 148.80

3.5 Микроскоп "Novex" Китай 405939 1 1 74.40

4 4 Микротом парафинов Русия 60 1 1
2-ро място 

364.80
1-во място 

306.24

5 5 Криостат                  Slee,Германия 5805 2 1 1320.00
2-ро място 

1011.60
1-во място 

929.52

6 6 Криостат **                  AST550,Австралия 160829005 2 1
2-ро място 

1011.60
1-во място 

861.12

7 7 Тъканен процесор /хистокинет/  TP 1020 Leica,Германия         5434/13 2 1
2-ро място 

588.00
1-во място 

546.48

8 8 Автоматичен гама брояч WIZARD Полша 41192 1 1

9 9 Спект гама камера ADAC САЩ 2129-3018А 2 1
1-во място 
33600.00

ТАБЛИЦА С ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
на медицинската техника/апаратура за абонаментно обслужване

№ 
по 

ред

№ на 
обособенат
а позиция Вид на медицинска техника и апаратура Производител Фабричен номер

брой 
годишни 

профилакт
ики/ 

технически 
прегледи

брой 
апарати

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА



10 10 Анестезиологична  техника
2-ро място 

530.40
1-во място 

518.16

10.1. Анестезиологичен апарат Aespire Datex,САЩ AMYK00945 2 1 189.60 201.36

10.2. Монитор S/5 CAM 1 Datex,САЩ 315462 2 1 85.20 79.20

10.3. Монитор Cardiocap CH-RS-04 Финландия 315463;315461 2 2 170.40 158.40

10.4. Монитор Capnomac Ultima VLT-V-2208 Финландия 34992 2 1 85.20 79.20

11 11 Респиратор Evita Drager,Германия ARDM- 0039 ,8306710 2 1
2-ро място 

226.80
1-во място 

224.16

12 12 Анестезиологична машина Glory plus/   Aeon 7200 Aeonmed,Китай YXZТ010, YVZW001 2 2
2-ро място 

511.20
1-во място 

459.84

13 13 Ендоскопска апаратура - Олимпус
2-ро място 

1344.00
1-во място 

863.52

13.1. Фибробронхоскоп Олимпус BF-PE2( УНГ) Япония 20002247 2 1 168.00 141.60

13.2. Фибросигмоидоскоп Олимпус SF-P20S Япония 2214330 2 1 168.00 141.60

13.3. Фирбогастроскоп Олимпус GIF-XQ20 Япония 2627561 2 1 168.00 141.60

13.4.
Фиброколоноскоп,осветител Олимпус CLE-10 и 
аспирационна помпа Япония 2000088 2 1 168.00 69.12

13.5. Видеопроцесор Олимпус OTV-S6 Япония            cV100 2 1 168.00 134.40

13.6. Видеосистема "Олимпус"  CV - 100 Япония 2 1 168.00 134.40

13.7. Цистоскоп с осветител Щторц Германия 2704QL24ch 2 1 168.00 48.00

13.8.
Ларинго - фарингоскоп EG640100 с принадлежности и 
осветител CLK-4 Германия 7955956 2 1 168.00 52.80

14 14 Ехографска апаратура
2-ро място 

631.20
1-во място 

584.64

14.1. Ехограф Тошиба SSA-220A Япония 26002523 2 1 182.40 203.04

14.2. Ехограф Тошиба дигитален SSA-580A Япония Е3F0965674 2 1 278.40 213.60

14.3. Ехограф Honda HS 2100 90310154 2 1 170.40 168.00

15 15 Рентгенова апаратура
2-ро място 

2400.00
1-во място 

2160.00

15.1.
Рентгенова уредба за графии и скопии PHILIPS - SUPER 
80 СР Германия 3080820/0061 2 1 1440.00 1296.00

15.2. Рентгенов апарат мобилен Арман 487 2 1 720.00 648.00

15.3. Автоматична проявителна машина AGFA GEVAERT Германия 1730 2 1 240.00 216.00

16 16 Мамографска апаратура
2-ро място 

1560.00
1-во място 

1404.00

16.1. Мамографски рентгенов апарат FLAT E Италия AFLHF 4/436 2 1 1080.00 972.00

16.2. Автоматична проявителна машина PROTEC-C35 AGFA                            Германия 566 2 1 480.00 432.00

17 17 Операционна и реанимационна техника
1-во място 

229.20
2-ро място 

253.20

17.1. Електронож EXCEL-350 Mcd Италия
71750204; 4080-05/98 

и 4081-05/98 2 3 82.80 90.72

17.2. Електронож CMS3000A Китай 507145 2 1 27.60 30.72

17.3. Апарат за радиочестотна хирургия ST501 Корея 08G004 2 1 32.40 35.76

17.4. Дефибрилатор - WRV-331 Полша 1502 2 1 21.60 24.00

17.5. Дефибрилатор - JE RESPONDER Германия 101131729 2 1 21.60 24.00



17.6. Дефибрилатор - HP CodeMaster САЩ 3451A15245 2 1 21.60 24.00

17.7. Коагулатор BCH-50 Германия 739/90 2 1 21.60 24.00

18 18 Колпоскопи
1-во място 

52.80
2-ро място 

59.52

18.1. Колпоскоп DCSM-102 Корея MJ17H9FQ741 2 1 26.40 29.76

18.2. Колпоскоп KLP-21 Полша 71750204 2 1 26.40 29.76

19 19 Регистрираща апаратура
1-во място 

277.20
2-ро място 

324.00

19.1. ЕКГ -923 А Китай 8010001 2 1 22.80 25.20

19.2. ЕКГ- Shiller АТ - 101 С Швейцария 8014489 2 1 22.80 25.20

19.3. ЕКГ - Shiller  АТ 1 Швейцария 19037364;19037365 2 2 45.60 50.40

19.4. ЕКГ - Cardiocare 2000 Китай EH1200485 2 1 22.80 25.20

19.5. ЕКГ - 903 A Китай 9100080 2 1 21.60 24.00

19.6. ЕКГ - СМ600 Китай 60161008002G 2 1 22.80 25.20

19.7. Пациентен монитор MMED-6000DP Китай
704093033,704093019 

и 725093029 2 3 64.80 75.60

19.8. Пациентен монитор Classic-120plus Китай J29000FL0083 2 1 21.60 24.00

19.9. Пациентен монитор DK8000S Китай 150302008 2 1 10.80 25.20

19.10. Пациентен монитор BM3 Китай
D1D1100094 
D1E0500189 2 2 21.60 24.00

20 20 Инфузионни помпи
1-во място 

180.00
2-ро място 

273.60

20.1. Инфузионна помпа - 2/50 РБългария

, , , 
2575, 805008, 804031 и 

506035 2 7 92.40 159.60

20.2. Инфузионна помпа - Инфозомат SFP-10S Германия 98704 2 1 19.20 22.80

20.3. Инфузионна помпа - Браун Германия 17147 2 1 19.20 22.80

20.4. Инфузомат електронен АУ С€ 7427 2 1 19.20 22.80

20.5. Инфузионна помпа SK-500 I C€ 82393 2 1 10.80 22.80

20.6. Инфузионна помпа SР1000 C€     40065L/11 2 1 19.20 22.80

21 21 Апарати за кръвно налягане 2 17
1-во място 

448.80

22 22 Кръвно-газов анализатор AVL-5
Radiometer, 
Германия 142R 0282 N002 2 1

1-во място 
2496.00

23 23 Електролитен анализатор EASY LYTE+ Medica, Германия 2747BNKC 2 1
1-во място 

888.00

24 24 Биохимичен анализатор BS 300 Mindray, Китай
AO8AC0679;          AO-

97100303 2 2
1-во място 

5184.00

25 25 Автоматичен коагулометър THROMBOLUZER      Германия 14488 2 1
1-во място 

888.00

26 26 Центрофуги
1-во място 

222.00
2-ро място 

237.60

26.1. Центрофуга T32A Германия 71-6057 2 1 44.40 47.52

26.2. Центрофуга Т30 Германия 693861 2 1 44.40 47.52

26.3. Центрофуга EVA 20  Hettich,Австрия 91039 , 65434 2 2 88.80 95.04

26.4. Центрофуга NF 200 Nuve, Турция 2.11899 2 1 44.40 47.52



27 27 Автом. Хематологичен анализатор           BC 3000plus Mindray, Китай RJ-92102994 2 1
1-во място 

1200.00

28 28 Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex XP-300 Sysmex,Япония А5620 2 1
1-во място 

1560.00

29 29 Имунологичен анализатор Access 2 Beckman Coulter 502254 2 1
1-во място 

2400.00

30 30 Рентгено-терапевтична система Gulmau D3150 Xstrahl Англия 96S294E 2 1
1-во място 

7200.00

31 31

Апаратура и инструментариум за хистероскопия и 
хистерорезекция, включваща: хистерофиброскоп 
Pentax,ендоскопска камера, светлинен източник, монитор, 
хистерорезектоскоп, инструментариум и помпа Япония 1125050 2 1

1-во място 
540.00

2-ро място 
544.80

32 32
Компютърен томограф Somatom Sensation Open ( в т.ч. 
ММ WP VSIM към него)

Сименс АГ 
Германия 49603 4 1

1-во място 
29688.00

33 33

Телегама терапевтична уредба Терабалт 80 ASC, 
Планираща система PLANW 2000 и Верификационна 
система Teragis UJP Praha 55 2 1

1-во място 
22800.00

34 34 Централи и инсталации за медицински газове 2 1

35 35 Дестилатор за вода, трифазен, 10л/час България 2 2

36 36

Мултимодален линеен ускорител с многолистен 
колиматор модел CLINAC iX, локална мрежа за обмен на 
данни модел АРИА и система за планиране на 
лъчелечение модел ECLIPSE ***

„Вариан Медикал 
Системс“ - САЩ

4 1
1-во място 
672000.00
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