
М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА З Д Р А В Е О П А З В А Н Е Т О  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  ШУМЕН

гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 1 
ДИРЕКТОР: тел.: 054 800 722; Факс 054 800 727 

E-mail: office@rzi-shumen.net; www.rzi-shumen.net

Утвърждавам: (п)

д-р Пепа Калоянова 
Директор на РЗИ - Шумен

П Р О Т О К О Л

От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 515/ 11.11.2014 г., 
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура чрез публична 

покана с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на 
медицинско оборудване -  многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и 

мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, 
ведно с медицински софтуер за телемедицина”

Дата на отваряне на офертите: 21.11.2014 г. -  14.00 часа

Брой събрани оферти -  1 от следния участник в процедурата:
1. „Медсис“ ООД -  гр. София, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 31-33, ет. 2, офис 5 -  не са 
постъпили оферти след изтичане на крайния срок -  20.11.2014 г. -  17.00 часа

Състав на комисията:

Председател : Селиме Мехмед Хамди на длъжност директор на дирекция „АПФСО“ при 
РЗИ - Шумен

Членове:
1. д-р Невяна Попова на длъжност директор на дирекция „АПФСО“ при РЗИ -  Шумен;

2. Роза Кирилова на длъжност главен юрисконсулт при РЗИ -  Шумен;

3. Ценка Атанасова на длъжност главен специалист - счетоводител при РЗИ -  Шумен;

4. инж. Петър Големанов -  специалист поддръжка на медицинска техника/ завеждащ отдел 
при „МБАЛ -  Шумен“ АД.

Резултати от работата на комисията:
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица.

След запознаване със списъка на участниците, всички членове на комисията 
попълниха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
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Подадената единствена оферта е в непрозрачен плик, с ненарушена цялост и 
надписан по изискуемия ред -  вх. № 5162/ 17.11.2014 г. -  08.50 часа от „Медсис“ ООД -  гр. 
София, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 31-33, ет. 2, ап. 5.

Комисията реши, че няма пречки за отваряне на офертата.
Комисията подписа плика и отвори офертата на „МЕДСИС“ ООД гр. София и 

четирима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в офертата.
След проверка на представените документи, комисията установи, че офертата 

съдържа всички изисквани от възложителя документи. Същите са актуални, подписани са 
от представляващото дружеството лице и са подпечатани с печат на фирмата.

Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на кандидата.
Комисията констатира, че подаденото техническо предложение съответства на 

спецификацията, съдържаща се в указанията и документацията за участие, утвърдена от 
възложителя. Предложените технически показатели покриват изискванията на възложителя 
и съдъжат технически и функционални предимства, които са от значение за подобряване на 
работата на медицинския персонал по диагностициране и лечение на пациентите.

Членовете на комисията взеха единодушно решение да допуснат фирма „МЕДСИС“ 
ООД гр. София до участие в класиране.

Подаденото ценово предложение е в размер на 41 232 лева (четиридесет и една 
хиляди двеста тридесет и два лева) без ДДС и 49 478.40 лева (четиридесет и девет хиляди 
четиристотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС и срок за гаранционно 
обслужване и поддържане на медицинското оборудване 36 (тридесет и шест) месеца, 
считано от датата на приемане на оборудването от възложителя (от датата на приемателно- 
предавателния протокол за предаване за експлоатация).

В резултат на своята работа, комисията единодушно реши, че офертата на 
единствения участник „МЕДСИС“ ООД гр. София е в съответствие с техническите 
спецификации и на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП следва да му се възложи изпълнението.

С това приключи работата на комисията. Комисията предлага на възложителя да 
вземе решение за сключване на договор с класирания участник.

Настоящият протокол, съставен на 21.11.2014 г. и цялата документация се предава 
на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.

КОМИСИЯ:
Председател: (п)

(С. Хамди)
Членове:
1. (п)

Д-р Невяна Попова
2. (п)

Роза Кирилова
3. (п)

Ценка Атанасова
4. (п)

Инж. П. Големанов


