
ПРОТОКОЛ 

 

 

                   Днес 20.02.2017год. в 10.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №405, се открива заседание на Комисия 

назначена със заповед Заповед от 13.02.2017год. на Управителя на МБАЛ”Свети Иван 

Рилски – Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите оферти за доставка, 

монтаж и пускане в експлоатация наскопичен рентгенов апарат втора употреба за нуждите 

на лечебното заведение. Комисията е в състав: 

 Председател: д-р Емил Божанов  

Членове: Георги Тодоров – административен специалист с контролни функции 

   Рая Стефанова - адвокат  

 

На интернет страницата на МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД в профил на 

купувача е публикувана покана за подаване на оферти с краен срок 17.02.2017г. до 14.00 

часа. В срока са постъпили три оферти Вх.№72/16.02.2017г. от Ренхад ООД, 

гр.Благоевград, ул.Братя Миладинови №21, Вх.№ 76/17.02.2017г. от Медикъл Имейджинг 

Сървиз ООД, гр.София, район Люлин, ул.Петър Дертлиев бл.647 и Вх.№75/17.02.2017г. от 

Нова Медикъл ООД, гр.София, ул.Адам Мицкевич №4 В, ет.4. Офертите са представени в 

запачатани непрозрачни пликове и същите бяха отворени по реда на постъпването им.  

Ренхад ООД представя ценова оферта за скопичен рентгенов апарат втора употреба 

DIAGNOST 76 Plus на PHILIPS. Предлага се срок на доставка до 30 дни, считано от датата 

на превода и гаранционен срок на апарата 12 месеца. Срок на монтажа 25 работни дни. 

Стойност на апарата без ДДС 30 000 лева. Начин на плащане 70% авансово и 30% след 

доставка. Валидност на офертата до 31.06.2017г. Представена е техническа спецификация 

на апарата и снимка. Представено е удостоверение за актуално състояние. Представен е 

лиценз от АЯР заверено копие №04433 от 18.06.2014г.  

Нова Медикъл ООД представя ценова оферта за апарат Ясиеяъдз 5 на Siеmens. Предлагана 

цена 30000 лева без ДДС. Плащането е банков път 100% авансово при подписване на 

договор за доставка. Срок за доставка 30 работни дни след получаване на авансово 

плащане и срок за монтаж до 10 работни дни след доставката. Гаранционен срок 12 месеца 

от датата на монтажа. Офертата е валидна до 30.06.2017г. Приложена е техническа 

спецификация, която отговаря на параметрите обявени от възложителя. Представен е 

сертификат за одобрение заверено копие по ISO 9001:2008 и лицензия от АЯР заверено 

копие № 03606 от 04.01.2011г. Представено е удостоверение за актуално състояние. 

 

Медикъл Имейджинг Сървиз ООД представя ценова оферта за скопичен рентгенов апарат 

втора употреба Sirescop CX на Siemens. Цена без ДДС 29 500 лева. Валидност на офертата 

60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Гаранционен срок след доставката 

12 месеца. Офертата съдържа списък на представените даокументи. Представено е 

удостоверение за актуално състояние. Представена е техническа спецификация на 

предлагания апарат, която отговаря на обявените от Възложителя параметри. Представен е 

лиценз от АЯР №04146 от 15.02.2013г. Сертифика ISO 9001:2008, ЕС декларация за 

сответствие на медициниския апарат с превод на български, заварено копие. Цената се 

заплаща авансово 50%, а остатъкът от 50% на шест месечни равни вноски след извършване 

на доставката.  

 

След като разгледа офертите и спецификациите на предлаганите рентгенови апарати, 

водейки се от критерия най-ниска предложена цена комисията извърши следното 

класиране по този критерий 

I-во място Медикъл Имейджинг Сървиз ООД  

II-ро място Ренхад ООД 

III-то място Нова Медикъл ООД 

 



По Технически параметри срок на доствка и условия на заплащане  

I-во място Медикъл Имейджинг Сървиз ООД  

II-ро място Нова Медикъл ООД 

III-ро място Ренхад ООД 

С оглед на така извършеното класиране комисията предлага на управителя да сдключи 

договор с класирания на първо място кандидат Медикъл Имейджинг Сървиз ООД. 

   
Комисията приключи работата си в 12:00 часа. 

 

 

Председател  д-р Емил Божанов  .  

Членове Георги Тодоров .            Данни заличени съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

адв.Рая Стефанова . 

 

  

 

 

 


