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1. Участникът „Евромед-7” ООД предлага следните цени: 

         -  за номенклатура 31 от обособена позиция № 1: 2,00 лв. без ДДС за час труд или 

2,40 лв. с вкл. ДДС; 

         -  за номенклатура 45 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 5,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 20,00 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 240,00 лв.  

Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише. 

2. Участникът „Интер Бизнес - 91” ЕООД предлага следните цени: 

-  за номенклатура 176 от обособена позиция № 1: 35,00 лв. без ДДС за час труд 

или 42,00 лв. с вкл. ДДС; 

-  за номенклатура 25 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 62,50 лв., обща месечна стойност без ДДС: 62,50 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 750,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 900,00 лв. 

 Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише. 

3.  Участникът „Медиком 2000“ ООД е представил в отделни Пликове № 3 за всяка 

номенклатура, за която участва, следните цени: 

- за номенклатура 37 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 40,67 лв., обща месечна стойност без ДДС: 48,80 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 488,04 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 588,65 лв.; 

- за номенклатура 42 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 71,08 лв., обща месечна стойност без ДДС: 85,30 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 852,96 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 1 023,55 лв.; 

- за номенклатура 44 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 404,67 лв., обща месечна стойност без ДДС: 485,60 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 4 856,04 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 5 827,24 лв.; 

 Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                        

4.  Участникът „АПР“ ЕООД предлага следните цени: 

- за номенклатура 177 от обособена позиция № 1: 60,00 лв. без ДДС за час труд 

или 72,00 лв. с вкл. ДДС. 

 Ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да го подпише. 

5.  Участникът „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД предлага следните цени: 

- за номенклатура 44 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 396,40 лв., обща месечна стойност без ДДС: 396,40 лв., обща годишна 

стойност без ДДС: 4 756,80 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 4 756,80 лв.  
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Ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да го подпише. 

 

6.  Участникът „С&Т България“ ЕООД предлага следните цени: 

- за номенклатура 110 от обособена позиция № 1: 50,00 лв. без ДДС за час труд 

или 60,00 лв. с вкл. ДДС; 

-  за номенклатура 112 от обособена позиция № 1: 45,00 лв. без ДДС за час труд 

или 54,00 лв. с вкл. ДДС.  

 Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише. 

7.  Участникът „Елпак Лизинг“ ЕООД предлага следните цени: 

- за номенклатура 1 и 85 от обособена позиция № 1: 17,50 лв. без ДДС за час 

труд или 21,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатури 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 34, 38, 39, 44, 46, 48, 5165, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 8487, 88, 89, 91, 93, 114, 116, 123, 134, 157, 

158, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 и 175 от обособена 

позиция № 1: 25,00 лв. без ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 57 от обособена позиция № 1: 33,34 лв. без ДДС за час труд 

или 40,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 103 от обособена позиция № 1: 42,50 лв. без ДДС за час труд 

или 51,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 2 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 83,35 лв., обща месечна стойност без ДДС: 166,70 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 2 000,40 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 400,48 лв; 

- за номенклатура 1 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 396,40 лв., обща месечна стойност без ДДС: 396,40 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 4 756,80 лв или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 5 708,16 лв.; 

- за номенклатура 3 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 25,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 100,00 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 1 200,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 1 440,00 лв.; 

- за номенклатура 9 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 15,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 15,00 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 180,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 216,00 лв.; 

- за номенклатура 31 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 800,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 800,00 лв., обща годишна 

стойност без ДДС: 9 600,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 11 520,00 лв.; 

- за номенклатура 50 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 6,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 12,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 144,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 172,80 лв.; 
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- за номенклатура 51 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 6,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 6,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 72,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 86,40 лв.; 

- за номенклатура 52 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 6,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 6,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 72,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 86,40 лв. 

 Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише.  

8.  Участникът „Лидекс-2000“ ООД предлага следните цени: 

- за номенклатура 115 и номенклатура 141 от обособена позиция № 1: 65,00 лв. 

без ДДС за час труд или 78,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 4 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 20,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 240,00 лв., обща годишна стойност без 

ДДС: 240,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 288,00 лв.; 

- за номенклатура 16 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС 165,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 1 980,00 лв., обща годишна 

стойност без ДДС :1 980,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 376,00 лв.; 

- за номенклатура 38 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 175,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 2 100,00 лв., обща годишна 

стойност без ДДС: 2 100,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 520,00 лв.  

            Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише.  

9.  Участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД предлага следните 

цени: 

- за номенклатура 21, 22, 56 и 131 от обособена позиция № 1: 60,00 лв. без ДДС 

за час труд или 72,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 59, 90, 118, 133 и 144 от обособена позиция № 1: 40,00 лв. 

без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 63 от обособена позиция № 1: 45,00 лв. без ДДС за час труд 

или 54,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 92 от обособена позиция № 1: 30,00 лв. без ДДС за час труд 

или 36,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 186 и 187 от обособена позиция № 1: 70,00 лв. без ДДС за 

час труд или 84,00 лв. с вкл. ДДС; 

- за номенклатура 5 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност без 

ДДС: 280,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 280,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 3 360,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 4 032,00 лв.; 

- за номенклатура 15 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 25,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 25,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 300,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС 360,00 лв.;  
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- за номенклатура 18 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 20,84 лв., обща месечна стойност без ДДС: 20,84 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 250,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 300,00 лв.; 

- за номенклатура 24 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 50,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 50,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 600,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 720,00 лв.; 

- за номенклатура 32 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 45,00 лв., обща месечна стойност без ДДС: 45,00 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 540,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 648,00 лв.. 

 

Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                       

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише.  

 

10. Участникът „Марвена Диагностика“ ООД е представил в отделни Пликове № 

3 за всяка номенклатура, за която участва, следните цени: 

- за номенклатура 22 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 29,16 лв., обща месечна стойност без ДДС: 29,16 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 349,92 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 419,90 лв.; 

- за номенклатура 23 от обособена позиция № 2: единична месечна стойност 

без ДДС: 35,41 лв., обща месечна стойност без ДДС: 35,41 лв., обща годишна стойност 

без ДДС: 424,92 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 509,90 лв. 

Ценовите предложения се подписаха от трима от членовете на комисията.                                        

Присъстващият представител на участника „Медиком 2000“ ООД беше поканен, но 

отказа да ги подпише.  

С това приключи откритото заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

В периода 30.03.2016 г. – 07.04.2016 г. се проведоха заседания на комисията, на 

които бяха разгледани отворените ценовите предложения на участниците и се извърши 

проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя, по реда на тяхното 

постъпване. След направената проверка за аритметична вярност, бяха установени 

несъответствия в ценовите предложения на участниците „Евромед-7“ ООД, „Лидекс“ 

ООД, „Медиком 2000“ ООД и „Медикъл Имейджинг Сървисиз“ ООД, както следва: 

1. За участника „Евромед-7“ ООД – в ценовото предложение липсва 

последната колона „Обща годишна стойност в лева с ДДС“. Комисията установи, че в 

колони „Единична месечна стойност в лева без ДДС“, „Обща месечна стойност в лева 

без ДДС“ и „Обща годишна стойност в лева без ДДС“ посочените стойности си 

кореспондират и след като начисли към общата стойност без ДДС единната данъчна 

ставка за България в размер на 20%, изчисли общата годишна стойност в лева с ДДС, а 

именно: 288,00 лв. с вкл. ДДС. Комисията единодушно прие, че става въпрос за 

техническа грешка при отпечатване на образеца на ценово предложение и допуска 

участника до класиране.  
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2. За участника „Лидекс“ ООД – установи се, че стойностите, посочени в 

колона „Обща месечна стойност в лева без ДДС“ и „Обща годишна стойност в лева без 

ДДС“ не кореспонидрат. Участникът беше уведомен с писмо с изх. № 799/30.03.2016 г. 

за констатираните несъответствия и беше поканен да направи разяснения по тях в 5-

дневен срок от получаване на писмото. В този срок, участникът е отговорил с 

разяснение с вх. № 799/04.04.2016 г., като отново е посочил несъответстващи стойности 

в колоните „Обща месечна стойност в лева без ДДС“ и „Обща годишна стойност в лева 

без ДДС“. Комисията установи, че стойностите в колони „Обща годишна стойност в 

лева без ДДС“ и „Обща годишна стойност в лева с ДДС“ си кореспондират и на база 

единична стойност без ДДС преизчисли общите месечни стойности с ДДС, 

начислявайки единната данъчна ставка за България в размер на 20%. Комисията 

единодушно прие, че става въпрос за техническа грешка при изчисляване на 

стойностите в колона „Обща месечна стойност в лева без ДДС“ и допуска ценовото 

предложение на участника до класиране. 

 Комисията установи също така, че в разяснението си участникът е посочил и 

допълнителни пояснения относно номенклатура 39 от обособена позиция № 2, които не 

са били поискани и не са взети под внимание от комисията.  

3. За участника „Медиком 2000“ ООД – установи се, че стойностите, посочени 

в колона „Единична месечна стойност в лева без ДДС“ и „Обща месечна стойност в 

лева без ДДС“ не кореспонидрат. Участникът беше уведомен с писмо с изх. № 

799/30.03.2016 г. за констатираните несъответствия и беше поканен да направи 

разяснения по тях в 5-дневен срок от получаване на писмото. В този срок, участникът е 

отговорил с разяснение с вх. № 799/04.04.2016 г., в което е посочил, че става въпрос за 

техническа грешка при вписване на стойностите – вместо обща стойност без ДДС е 

вписана стойността с ДДС, както и е приложил коректно попълнено ценово 

предолжение. 

4. За участника „Медикъл Имейджинг Сървисиз“ ООД - установи се, че 

стойностите, посочени в колона „Обща годишна стойност в лева без ДДС“ и „Обща 

годишна стойност в лева с ДДС“ са еднакви. Участникът беше уведомен с писмо с изх. 

№ 799/30.03.2016 г. за констатираните несъответствия и беше поканен да направи 

разяснения по тях в 5-дневен срок от получаване на писмото. В този срок, участникът е 

отговорил с разяснение с вх. № 799/04.04.2016 г., в което е посочил, че става въпрос за 

техническа грешка при попълване на стойностите – в колона „Обща годишна стойност 

в лева с ДДС“ е вписана стойността без ДДС, както и е приложил коректно попълнено 

ценово предложение. 

Комисията взе под внимание направните разяснения от участниците и продължи 

със своята работа, съгласно чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, като оцени и класира ценовите 

предложения по посочения от Възложителя в условията за участие в процедурата 

критерий, а именно: „най-ниска цена“.  

Комисията констатира, че няма предложени еднакви най-ниски цени и класира 

участниците както следва: 

Класиране за Обособена позиция № 1: 
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Номенклатура № 1: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 17,50 лв. без 

ДДС за час труд или 21,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 2: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 3: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 4: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 5: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 6: 

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 7, 8 и 9: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 10:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 11:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 12, 13, 14 и 15: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 16: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 17:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 18:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 19 и 20: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 21:  
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1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 60,00 лв. без ДДС за час труд или 72,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 22:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 60,00 лв. без ДДС за час труд или 72,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 31:  

1. На първо място „Евромед-7“ ООД с предложена цена от 2,00 лв. без ДДС за 

час труд или 2,40 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 32 и 33: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 34:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 35, 36 и 37: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 38:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 39:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 40,  41, 42 и 43: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 44:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 45: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 46:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 47: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 48:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 49 и 50: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 51:  
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1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 52, 53, 54 и 55: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 56:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 33,34 лв. без 

ДДС за час труд или 40,00 лв. с вкл. ДДС. 

2. На второ място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 60,00 лв. без ДДС за час труд или 72,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 57 и 58: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 59:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 40,00 лв. без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 60, 61 и 62: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 63:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 45,00 лв. без ДДС за час труд или 54,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 64: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 65:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 66:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 67:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 68:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 69:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 70:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 71:  
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1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 72:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 73: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 74:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 75:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 76:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 33,34 лв. без 

ДДС за час труд или 40,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 77:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 78:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 79, 80 и 81: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 82:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 83:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 84:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 85:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 17,50 лв. без 

ДДС за час труд или 21,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 86: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 87:  
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1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 88:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 89:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 90:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 40,00 лв. без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 91:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 92:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 30,00 лв. без ДДС за час труд или 36,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 93:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 94: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 95 и  96: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 97, 98, 99, 100, 101 и 102: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 103:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 42,50 лв. без 

ДДС за час труд или 51,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 104, 105, 106, 107, 108 и 109: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 110:  

1. На първо място „С&Т България“ ЕООД с предложена цена от 50,00 лв. без 

ДДС за час труд или 60,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 111: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 112:  

1. На първо място „С&Т България“ ЕООД с предложена цена от 45,00 лв. без 

ДДС за час труд или 54,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 113: Няма подадени оферти. 
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Номенклатура № 114:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 115:  

1. На първо място „Лидекс-2000“ ЕООД с предложена цена от 65,00 лв. без 

ДДС за час труд или 78,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 116:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 117: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 118:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 40,00 лв. без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 119, 120 и 121: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 122: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 123:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 124, 125, 126, 127 и 128: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 129 и 130: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 131:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 60,00 лв. без ДДС за час труд или 78,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 132: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 133:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 40,00 лв. без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 134:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 135: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 136, 137, 138, 139 и 140: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 141:  

1. На първо място „Лидекс-2000“ ЕООД с предложена цена от 65,00 лв. без 

ДДС за час труд или 78,00 лв.  с вкл. ДДС. 
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Номенклатура № 142 и 143: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 144:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 40,00 лв. без ДДС за час труд или 48,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 145 и 146: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 и 156: Няма подадени 

оферти. 

Номенклатура № 157:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 158:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 159 и 160: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 161:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 162: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 163:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 164:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 165:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 166:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 167:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 168:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 
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Номенклатура № 169:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 170:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 171:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 172:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 173:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 174:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 175:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена цена от 25,00 лв. без 

ДДС за час труд или 30,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 176:  

1. На първо място „Интер Бизнес - 91” ЕООД с предложена цена от 35,00 лв. 

без ДДС за час труд или 42,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 177:  

1. На първо място „АПР” ЕООД с предложена цена от 60,00 лв. без ДДС за час 

труд или 72,00 лв.  с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 178: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 179, 180, 181, 182, 183, 184 и 185: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 186:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 70,00 лв. без ДДС за час труд или 84,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 187:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

цена от 70,00 лв. без ДДС за час труд или 84,00 лв. с вкл. ДДС. 

Номенклатура № 188, 189 и 190: Няма подадени оферти. 
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Класиране за Обособена позиция № 2: 

Номенклатура № 1:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 83,35 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 166,70 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 2 000,40 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 400,48 лв. 

Номенклатура № 2: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 3:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 25,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 100,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 1 200,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 1 440,00 лв. 

Номенклатура № 4:  

1. На първо място „Лидекс-2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 20,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 20,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 240,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 288,00 лв. 

Номенклатура № 5:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

единична месечна стойност: 280,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 280,00 лв. без 

ДДС, обща годишна стойност без ДДС: 3 360,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. 

ДДС: 4 032,00 лв. 

Номенклатура № 6, 7 и 8: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 9:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 15,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 15,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 180,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 216,00 лв. 

Номенклатура № 10, 11, 12, 13 и 14: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 15:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

единична месечна стойност: 25,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 25,00 лв. без 

ДДС, обща годишна стойност без ДДС: 300,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. 

ДДС: 360,00 лв. 

Номенклатура № 16:  

1. На първо място „Лидекс-2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 165,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 165,00 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 1 980, 00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 

376,00 лв. 

Номенклатура № 17: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 18:  
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1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

единична месечна стойност: 20,84 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 20,84 лв. без 

ДДС, обща годишна стойност без ДДС: 250,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. 

ДДС: 300,00 лв. 

Номенклатура № 19, 20 и 21: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 22:  

1. На първо място „Марвена Диагностика“ ООД с предложена единична 

месечна стойност: 29,16 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 29,16 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 349,92 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 419,90 

лв. 

Номенклатура № 23:  

1. На първо място „Марвена Диагностика“ ООД с предложена единична 

месечна стойност: 35,41 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 35,41 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 424,92 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 509,90 

лв. 

Номенклатура № 24:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

единична месечна стойност: 50,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 50,00 лв. без 

ДДС, обща годишна стойност без ДДС: 600,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. 

ДДС: 720,00 лв. 

Номенклатура № 25:  

1. На първо място „Интер Бизнес 91“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 62,50 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 62,50 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 74500 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 900,00 лв. 

Номенклатура № 26, 27, 28, 29 и 30: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 31:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 800,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 800,00 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 9 600,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 11 

520,00 лв. 

Номенклатура № 32:  

1. На първо място „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД с предложена 

единична месечна стойност: 45,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 45,00 лв. без 

ДДС, обща годишна стойност без ДДС: 540,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. 

ДДС: 648,00 лв. 

Номенклатура № 33, 34, и 35: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 36: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 37:  
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1. На първо място „Медиком 2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 40,67 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 40,67 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 488,04 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 588,65 лв. 

Номенклатура № 38:  

 

1. На първо място „Лидекс-2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 175,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 175,00 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 2 100, 00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 2 

520,00 лв. 

Номенклатура № 39 и 40: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 41: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 42:  

1. На първо място „Медиком 2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 71,08 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 71,08 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 852,96 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 1 023,55 лв. 

Номенклатура № 43: Няма подадени оферти. 

Номенклатура № 44:  

1. На първо място „Медикъл Имейджинг Сървиз“ ООД с предложена единична 

месечна стойност: 396,40 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 396,40 лв. без ДДС, 

обща годишна стойност без ДДС: 4 756,80 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 

5 708,16 лв. 

2. На второ място „Медиком 2000“ ООД с предложена единична месечна 

стойност: 404,67 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 404,67 лв. без ДДС, обща 

годишна стойност без ДДС: 4 856,04 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 

5 827,24 лв. 

Номенклатура № 45:  

1. На първо място „Евромед-7“ ООД с предложена единична месечна стойност: 

5,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 20,00 лв. без ДДС, обща годишна стойност 

без ДДС: 240,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 288,00 лв. 

Номенклатура № 46, 47, 48 и 49: Няма класирани оферти. 

Номенклатура № 50:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 6,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 12,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 144,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 1 728,00 лв. 

Номенклатура № 51:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 6,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 6,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 72,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 86,40 лв. 
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Номенклатура № 52:  

1. На първо място „Елпак Лизинг“ ЕООД с предложена единична месечна 

стойност: 6,00 лв. без ДДС, обща месечна стойност: 6,00 лв. без ДДС, обща годишна 

стойност без ДДС: 72,00 лв. или обща годишна стойност с вкл. ДДС: 86,40 лв. 

Номенклатура № 53 и 54: Няма класирани оферти. 

Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗОП, комисията състави следният списък на 

участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за 

отстраняването им: 

1. „Евромед-7“ ЕООД – участникът не отговаря на утвърдените от 

Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката в документацията към 

процедурата, а именно: не е представено оторизационно писмо от производителя на 

апаратурата или оторизиран дистрибутор/представител, или документи, доказващи 

правото за извършване на сервиз и поддръжка на апаратурата, за номенклатури №: 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 95, 96, 119, 120, 121, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 и 175 от обособена позиция №1 и за номенклатури №: 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 от обособена позиция № 2. Комисията е изискала с 

писмо с изх. № 539/01.03.2016г. от участника да представи липсващите документи в 5-

дневен срок от датата на получаване на писмото. Участникът не е представил 

изисканите документи в определения срок и поради това е предложен за отстраняване 

от по-нататъшно участие в процедурата за горепосочените номенклатури. В тази връзка 

комисията не е разгледала ценовото му предложение за тези номенклатури. 

2. „Хеликс Медикъл“ ЕООД – участникът не отговаря на утвърдените от 

Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката в документацията към 

процедурата, а именно: участникът не е представил съгласно изискванията на 

Възложителя  сертификат по ISO за въведена система за управление на качеството или 

еквивалентен документ, а е представил Вътрешна система за управление на качеството 

като еквивалентен документ. Така представената Вътрешна система за управление на 

качеството не е приета от комисията като еквивалентен документ на сертификата по 

ISO за система за управление на качеството и комисията е изискала с писмо с изх. № 

539/01.03.2016г. от участника да представи в 5-дневен срок от датата на получаване на 

писмото сертификат по ISO за система за управление на качеството или еквивалентен 

документ. Участникът не е представил изискания документ в определения срок и 

поради това е предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. В 

тази връзка комисията не е разгледала ценовото му предложение. 

3. „Емикрон“ ЕООД – участникът не отговаря на утвърдените от Възложителя 

изисквания за изпълнение на поръчката в документацията към процедурата, а именно: 

не е представено оторизационно писмо от производителя на апаратурата или 

оторизиран дистрибутор/представител, или документи, доказващи правото за 

извършване на сервиз и поддръжка на апаратурата. Комисията е изискала с писмо с изх. 

№ 539/01.03.2016г. от участника да представи липсващите документи в 5-дневен срок  
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