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ПРОТОКОЛ 
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

На 16.11.2018 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със 
Заповед  №Р-733/16.11.2018 г. да разгледа и оцени офертите по открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя 
мултимодални линейни ускорители собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една 
година“, открита с Решение № Р-612/10.10.2018 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Ненова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Павел Щерев  - началник Отдел „ОМНА“; 
2. инж. Нела Дечева - инженер електроник в Отдел „ОМНА“;
проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха външни лица.

I. Комисията започна своята работа след като председателят на комисията получи подадената
оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа 
Ненова запозна присъстващите със съдържанието на протокола, след което всички членове на 
комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

В обявения от възложителя срок е постъпила 1 (една) оферта от: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Варинак България“ ЕООД ВК-4361/12.11.2018 г; 11:10 часа 

II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията
оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

В офертата от 70 (седемдесет) страници участникът е представил следните документи: 

№ Описание на документа 

1. Опис на представените документи 

2.  ЕЕДОП на електронен носител 

3. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП  

3.  Предложение за изпълнение на поръчката 

4. Оторизационно писмо от производителя за изключително представителство на „Варинак 
България“ ЕООД на територията на Република България за всички продукти и услуги на  „Вариан 
Медикал Системс“ 

5.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

6.  Декларация за срока на валидност на офертата 

7. Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения Серия: Р-80594, рег. № 04883 от 
15.09.2015г., издадена от АЯР, подновена (заверено копие) 

8. Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения Серия: Р-80594, рег. № 03457 от 
20.09.2010 г., издадена от АЯР (заверено копие) 

9. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, рег. № IV-P-T/МИ-563/25.05.2010 г., 
издадено от ИАЛ (заверено копие) 

10. Списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка 

11. Заверено копие на диплома за завършено висше образование на Боян Георгиев Караиванов, 
образователна степен МАГИСТЪР, с квалификация Инженер по електроника и автоматика 

12. Удостоверение за правоспособност на Боян Георгиев Караиванов, рег. № DN – 5105 от 20.03.2014 
г., издадено от ВМА (заверено копие) 

13. Сертификат за участие на Боян Георгиев Караиванов в курс на Вариан „Clinac Essentials Service” – 
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Пекин  (заверено копие и превод) 

14. Удостоверение за преминато обучение на Боян Караиванов за преминат курс TBM300 Delta на 
Varian (заверено копие и превод) 

15. Заверено копие на диплома за завършено висше образование на Генчо Стоименов Стоименов, 
квалификация електроинженер  

16. Удостоверение за правоспособност на Генчо Стоименов Стоименов, рег. № DN – 6095 от 
08.07.2014 г., издадено от ВМА (заверено копие) 

17. Сертификат за добри постижения на Генчо Стоименов за успешно завършен курс на Varian 
„Системи за лъчетерапия“ (заверено копие и превод) 

18. Заверено копие от диплома за завършено висше образование на Янко Георгиев Янков, с 
професионална квалификация „инженер по електроника” 

19. Удостоверение за правоспособност на Янко Георгиев Янков, рег. № DN – 7172 от 15.05.2015 г., 
издадено от ВМА (заверено копие) 

20. Удостоверение за преминато обучение на Янко Янков за преминат курс на Varian „Основни 
характеристики и обслужване на Clinac CES201” (заверено копие и превод) 

21. Сертификат, издаден от Вариан Медикал Системс, Шам, Швейцария на Янко Янков за преминат 
курс „PV1201EU-PortalVision Retractable-Arm and Exact-Arm - 32 часа” (заверено копие и превод) 

22. Сертификат, издаден от Вариан Медикал Системс, Шам, Швейцария на Янко Янков за преминат 
курс „PV1201EU-PortalVision - 32 часа (заверено копие и превод) 

23. Удостоверение, издадено от Вариан Медикал Системс  за преминато обучение на Янко Янков за 
преминат курс „Техническо обслужване на TrueBeam Delta TBM300-Пекин“ (заверено копие и 
превод) 

24. Удостоверение, издадено от Вариан Медикал Системс  за преминато обучение на Янко Янков за 
преминат курс „Техническо обслужване на Halcyon“ (заверено копие и превод) 

25. Заверено копие от диплома за завършено висше образование на Николай Николов Минцев, с 
професионална квалификация „Магистър – инженер”  

26. Удостоверение за правоспособност на Николай Николов Минцев, рег. № DN – 8539 от 24.02.2017 
г., издадено от ВМА (заверено копие) 

27. Удостоверение, издадено от Вариан Медикал Системс, за преминато обучение на Николай 
Минцев за преминат курс „Основни характеристики и обслужване на Clinac CES201 (заверено 
копие и превод) 

28. Заверено копие от диплома за завършено висше образование на Кирил Пламенов Тодоров, с 
професионална квалификация „Магистър – инженер” 

29. Удостоверение за правоспособност на Кирил Пламенов Тодоров, рег. № DN – 9953 от 30.03.2018 
г., издадено от ВМА (заверено копие) 

30. Сертификат, издаден от Вариан Медикал Системс, Щайнхаузен, Швейцария на Кирил Тодоров за 
преминат курс „ARA201EU – сервизна поддръжка на ARIA 1 с хорариум 36 часа (заверено копие и 
превод) 

31. Сертификат, издаден от Вариан Медикал Системс, Щайнхаузен, Швейцария на Кирил Тодоров за 
преминат курс „ARA202EU – сервизна поддръжка на ARIA 2 с хорариум 36 часа (заверено копие и 
превод 

32. Ценово предложение 

Членовете на комисията подписаха документите, представляващи техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 
и направи следните констатации: 

1. В Част III „Основания за изключване“, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“
от еЕЕДОП, участикът е декларирал, че за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1 от ЗОП. 
Не е посочил регистъра от който е видна тази информация (служебно известен на Комисията на адрес 
https://cs.mjs.bg/bg), нито изискуемия от системата 10-цифрен код за проверка. Поради липса на код за 
проверка, Комисията не може да извърши служебна проверка в регистъра. Предвид обстоятелството, че 
информацията следва само да се декларира в еЕЕДОП от  участниците, а се доказва при условията на чл. 
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67, ал. 5 и 6 ЗОП, Комисията приема за достатъчно декларативното отбелязване в еЕЕДОП, че лицето/та 
по чл. 40 ал. 1 от ППЗОП за участника не е/са осъждан/и. 

2. В Част III, Раздел В от еЕЕДОП участникът е посочил, че основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП
във връзка с наличие на производство по несъстоятелност, споразумение с кредиторите и производство 
по ликвидация не са приложими за него. Участникът е отбелязал, че информацията не е достъпна 
безплатно за Възложителя от база данни в държавата. Комисията извърши справка в публичния 
Търговски регистър към Агенция по вписванията и установи, че по отношение на посочените основания 
за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП няма разлика между декларираното от участника и 
вписаното в регистъра. 

3. Видно от представените документи, удостоверяващи съответствието с поставените от
Възложителя изисквания по отношение на техническите и професионални способности на служителите, 
които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, комисията установи, че 
участникът е декларирал, че разполага с пет лица, притежаващи необходимата квалификация. 
Изисканите удостоверения за правоспособност, издадени на основание чл. 64, ал. 2, т. 2, чл. 66, ал. 1 от 
ЗБИЯЕ, на един от тях е валидно за срок, който не обхваща изцяло срока на действие на договора, 
каквото е изискването на Възложителя. Тъй като към момента на отваряне на офертата участникът 
разполага с необходимия брой технически лица и предвид факта, че актуално удостоверение за 
остатъка до края на срока на действие на договора би могло да се издаде след полагане на съответния 
изпит, комисията приема че не е налице несъответствие и участникът отговаря на предварително 
определените критериите за подбор. 

С оглед гореизложеното, в случай че участникът бъде определен за изпълнител при подписване 
на договора следва да подпише декларация, с която да поеме задължение, че ще осигури и по 
отношение на това техническо лице валидно за срока на действие на договора удостоверение за 
извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен орган, както и 
че няма да допуска до работа с линейните ускорители лица, без необходимата правоспособност. 

4. Участникът е представил Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от
ЗОП. еЕЕДОП е подписан от посочените в Декларацията лица. 

IV. Комисията взе решение да допусне предложението на участника  до по нататъшно оценяване
като съответстващо с изискванията на възложителя. 

V. Комисията разгледа документите, съдържащи се в техническото предложение на „Варинак
България“ ЕООД. 

VI. В „Предложение за изпълнение на поръчката“ „Варинак България“ ЕООД предлага следното:
1. Участникът предлага в съответствие с изискванията на възложителя комплексно техническо

обслужване както следва: 
1.1. Профилактика, съобразена с изискванията на производителя на притежаваните от 

възложителя линейни ускорители, включващи предписанията на производителя, при спазване на 
разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения. Профилактиката 
ще се извършва най-малко веднъж на три месеца. 

1.2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатацията на 
апаратурата; 

1.3. Актуализация на софтуера и на необходимите лицензии на ускорителя и на системата за 
планиране. 

2. Участникът, декларира, че при смяна на посочен в офертата сервизен техник с друго лице ще
уведоми Възложителя в срок до 24 часа, като поема ангажимент новото лице да притежава всички 
необходими за извършване на дейността документи.  

3. Участникът предлага максималният срок за диагностициране и отстраняване на възникнала
повреда, да е до 3 (три) работни дни, считано от датата на явяване на сервизен специалист на място при 
възложителя, освен в случаите, когато е небходима подмяна на резервна част.  

4. Всички дейности по предмета на обществената поръчка ще бъдат извършени на място при
възложителя, с изключение на тези, които позволяват дистанционното им осъществяване. Когато е 
необходимо сервизният техник ще се яви на място при Медицинската апаратура в срок до 24 (двадесет 
и четири) часа от приемането на заявката. 

5. В случаите, при които се налага да се подменят резервни части, участникът ще изготви
подробна писмена оферта с точно описание, параметри, цени и срок за доставка на необходимите 
резервни части, която ще бъде предоставена на възложителя за одобрение. 
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6. Участникът декларира, че непосредствено преди сключване на договора, ще предостави
ценова листа на най-често заменяните резервни части. Срокът на валидност на представената ценова 
листа е 6 (шест) месеца, считано от датата на представянето й. Ако след изтичането на този период, не е 
представена нова ценова листа, в сила остава старата. 

7. Повредата ще се счита за отстранена при постигане на указаните от производителя на
ускорителите параметри. 

8. След всяка изпълнена заявка за профилактика или ремонт ще бъде съставен сервизен
протокол, в който ще се описват: 

а) дата и час на започване на профилактиката/ремонта; 
б) дата и час на приключване на профилактиката/ремонта; 
в) име на сервизния специалист, извършил профилактиката/ремонта; 
г) подробно описание на извършените дейности;  
д) подробно описание на вложените резервни части по вид  и количество. 
9. Предлаганият гаранционен срок на извършената профилактика/ремонт ще бъде не по-кратък

от 3 (три) месеца, считано от датата на протокола на извършената профилактика/ремонт. 
10. В техническото си предложение и съгласно изискванията на възложителя участникът е

представил оторизационно писмо от производителя на Медицинската апаратура, доказващо че 
притежава правото да представя и промотира цялата гама от продукти и услуги на  „Вариан Медикъл 
Системс”. 

VII. Комисията няма забележки и приема техническото предложение на „Варинак България“ ЕООД
като напълно съответстващо с изискванията на възложителя. Комисията допуска офертата на участника 
до оценяване въз основа на критерий най-ниска цена. 

VIII. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определи 21.11.2018 г. (Сряда) за отваряне на
ценовото предложение на „Варинак България“ ЕООД. Същото ще се състои от 09:00 часа в Пресцентър 
на първи етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр.Варна, бул. „Христо 
Смирненски“ № 1.  

IX. Комисията уведоми всички заинтересовани лица, посредством съобщение, публикувано в
Профила на купувача на 16.11.2018 г. 

X. На заседанието на комисията, проведено на 21.11.2018 г. от 09:00 часа в Пресцентър на първи
етаж на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, не присъстваха външни лица. 

XI. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
оповести оферираните от „Варинак България“ ЕООД цени,  както следва:  

384 000,00 лв. (триста осемдесет и четири хиляди) без ДДС,  
съответно  
460 800,00 лв. (четиристотин и шестдесет хиляди и осемстотин) с ДДС. 

XII. Предложената от „Варинак България“ ЕООД обща стойност за изпълнение на настоящата
обществена поръчка не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя. 

XIII. С оглед гореизложеното, комисията счита, че не са налице мотиви за отстраняването на
участника. Подадената оферта изцяло отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

XIV. Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на получената оферта, комисията
класира на първо място „Варинак България“ ЕООД. 

21.11.2018 г. 

Председател:  Деница Ненова: ................... 

Членове: инж. Павел Щерев: .....................  

инж. Нела Дечева: ..................... 




