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Утвърдил:
Директор на ЦСМП-Плев

П Р О Т О К О Л №1 от 29.10.2014г.

на комисия назначена със Заповед № РД 11- 25/15.10.2014.Г. за получаване,
разглеждане и оценка на офертите от работата и в процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет:,, Доставка на оборудвано моторно превозно средство- реанимационен
автомобил-линейка".

Днес 29.10.2014г. в 14.00 часа в стая №403 в сградата на ЦСМП Плевен, бул. „Г. Кочев" №8,
комисия в състав:
Председател: Рени Борисова Добрева - Гл.счетоводител

Членове:     1. Иван Карапанчев - юрист
2.Стефан Любчев Стефанов - външен експерт с УН ВЕ-422
3.Васил Панов - автоконтрольор в ЦСМП-Плевен 4.Ваня
Иванова - счетоводител в ЦСМП-Плевен,

се събра да получи,разгледа и оцени офертите подадении за участие в процедура за обществена поръчка
чрез публична покана с предмет :„ Доставка на оборудвано моторно превозно средство- реанимационен
автомобил-линейка"по ред определен с вътрешните правила на възложителя и ЗОП.

Комисията получи подадените оферти и констатира ,че в указания в обявлението срок са постъпили
оферти от следните участници: Автомотор Корпорация АД,гр.Божурище,бул.Европа157,с вх.№ ОП-
16/27.10.2014г. в 10.40 часа.и Ауто Италия ЕАД,гр.София,бул.Христофор Колумб №43 с вх. № ОП-
17/28.10.2014г. в 12.34 часа.Присъства Самуил Георгиев Георгиев ,ЕГН хххххххххх/ЗЗЛД/ ,
представляващ „Ауто Италия"ЕОД с изрядно пълномощно. Членовете на комисията подписаха
декларации по чл.101г,ал.2 за обстоятелствата по чл.35,ал.1,т.2,3 и 4.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване при спазване
условията на чл.68,ал.З относно неговата публичност.Присъства представител на участниа"Ауто
Италия" в процедурата.
Комисията отвори офертите на участниците Автомотор Корпорация АД с ЕИК 000275929 и Ауто Италия
ЕАД с ЕИК 130029037 и обяви ценовите предложения на участниците.Представителя на „Ауто
Италия"ЕАД подписа техническото и ценовото предложение на участника „Автомотор Корпорация"АД.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите.
Офертите на участиците съдържат: 1 .Данни за лицето
,което прави предложението. 2.Техническо предложение.
3.Ценово предложение. 4.Срок за валидност на офертата.,
както и допълнителните изисквания на Възложителя,обективирани в поканата.
5.Доказателства за съответствие със стандартите,посочени в Техническата спецификаця.Съответствието
се доказва чрез заверени копия от сертификати или чрез декларация от производителя и/или
кандидата.3аверено копие на валиден сертификат 1SО 9001:2008 или еквивалент,с обхват "Търговия с
автомобили,резервни части,аксесоари и авторемонтна дейност".
6. Доказателства за съотевтсвие с изискванията на Възложиетля,опередлени с Техническата
специфиакция.
7.Декларация от кандидата за осигуряване на най-малко 24 /двадесет и ечтиир/месеца гаранционно
обслужване на МПС и оборудването.
8.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на
фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ.
9.Предлаганата цена на оферирания автомобил следва да включва и оборудването му и не може да
надвишава 66000лв.без ДДС .В цената са включени и всички дължими данъци, такси и разноски по
прехвърляне на собствеността на автомобила и негоното доставяне франко мястото на изпълнение на
поръчката.
. Ю.Начин и срок на плащане- по банков път ,по сметка посочена от Изпълнителя, в 15-дневен срок от
подписване на примно-предавателен протокол за доставка. 11.Срок на доставка- не по-голям от 30 дни
от сключване на договор. Комисията реши:
Офертите на участниците са допустими за участие в процедурата за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудвано моторно превозно средство- реанимационен автомобил-линейка",тъй като са в
съответствие с изискванията на ЗОП и възложителя.
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Техническите предложения отговарят на всички технически спецификации, изискани от възложителя и
упоменати по-долу и са максимално доказани:
1.Автомобилът да е серийно производство и да отговаря на изискванията на Закона за движение по
пътищата и Правилника за неговото приложение
2.Автомобилът да има европейско типово одобрение.
3.Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащия в момента стандарт EN 1789: 2007+
А1:2010 или еквивалент.
4. Тип двигател - дизелов с обем между 2200 и 3000 куб. см
5. Мощност на двигателя –най-малко 120 к.с.
6. Скоростна кутия - механична с минимум 5предавки (без задната)
7. Смесен разход на гориво по данни на производителя – не по-голям от 9л/100 км.
8. Размери на шасито:
8.1.Самоносеща метална конструкция:

височина–между 2450 – 2650 мм;
дължина–между 5200 – 5450 мм;
ширина - между 2550 – 2600 мм;

8.2.Санитарен отсек:
височина–между 1850 – 1950 мм;
дължина– между 3000 – 3150 мм;
ширина - между 1820 – 1900 мм;

9. МПС да има минимум следното техническо оборудване:
9.1. антиблокираща система
9.2. въздушна възглавница за водача
9.3.централно заключване с дистанционно управление
9.4.сервоуправление на волана с променливо усилване
9.5.предни и задни дискови спирачки
9.6. странично изнесени огледала за обратно виждане
9.7.стъпало на задните врати
9.8. стъпала на предните врати
9.9. странична врата на санитарния отсек
9.10.контакти за 12 V и за 220 V
9.11.климатик за кабината на водача и санитарното помещение
9.12.фарове за мъгла

Оборудване

Шофьорска кабина:
1. Твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец между кабината и санитарния отсек.
2 Прозорецът да позволява пряк визуален контакт с шофьора, да бъде обезопасен срещу самоотваряне

и да е осигурено предпазване на шофьора от светлината в санитарния отсек
3.    Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

4.    Седалка за шофьора и една двойна за пътници.

Осветление:
1. Покрити със затъмнено фолио прозорци.
2. Възможност за две различни степени на интензивност на осветлението.
3. Автоматично включване на осветлението при отваряне на задната или странична врати на

санитарния отсек.
4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на

подходящо място в санитарния отсек.
5. Монтирана подвижна лампа.
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Основна носилка:
1. Приблизителни размери 190х55 см.
2. Носилката се монтира върху платформа. Платформата   е изработена от неръждаема

стомана.  Платформата е в съответствие с изискванията на Европейски стандарт EN 1789:
2007+ А1:2010 или еквивалентен. Носещият капацитет  да е  минимум 180 кг.

3. Регулируема облегалка
4. Четири сгъваеми крака с колела с диаметър минимум 100 мм, които  падат при изваждане на

носилката от линейката. Две  въртящи се колела откъм краката да са снабдени с крачни
спирачки.(Европейски стандарт EN 1865-1 : 2010или еквивалентен)

5. Предпазни сгъваеми перила.
6. Тегло до 45 кг
7. Шест броя обезопасителни колани с оригинален заключващ механизъм. Съответствие със

Европейски стандарт EN 1865 – 1 : 2010 и съгласно Директива 93/42/ ЕЕС на Съвета на
ЕС или еквивалентен.

Кислородна инсталация:
1. Една или две бутилки за кислород, със спирателен кран, с общ обем  минимум 20 литра,

подходящо закрепена/и към автомобила.
2. Осигуряване налягането чрез редуцир-вентил и манометър
3. Бутилката да е свързана към кислородната инсталация на автомобила.
4. Стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент.

Аспирационна инсталация:
1.  Да осигурява вакум с налягане  до 800 mbar.
2. Извод за аспирация, снабден с аспирационен съд, клапан за регулиране на налягането и

манометър.
3. Гъвкав маркуч и накрайник,
4. Превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

Санитарен отсек:
1. Облицовка от материя, устойчива на механични и химични повреди, която позволява лесно

почистване чрез използване на течни миещи препарати в съответствие със стандарт ISO 3795
или еквивалентен

2. Степента на горене на всички материали от интериора при тестване да бъде по-малка от
100мм/мин.

3. Наличие на захранване и монтирани 12V контакт в санитарния отсек.
4. Поставка за закрепване на инфузионни бутилки.
5. Наличие на монтирана една или две сгъваеми седалки с подвижни подлакътници, които  дават

възможност за манипулации и наблюдение на пациента върху носилката.
6. Наличие на кислородна система за обдишване.
7. Наличие на монтиран реверсивен вентилатор, с възможност за изкарване на замърсения

въздух и вкарване на свеж въздух.
8. Наличие на автономно отопление на санитарния отсек.

9.Наличие на автономна охлаждаща инсталация за санитарния отсек.
10.Шкаф,с три чекмеджета и отделение за отпадъци.
11.Шкаф – контейнер за кислородинте бутилки.

Електрическа инсталация:.
1. Съответствие със стандарт IEC 60364-7-708  или еквивалентен
2. Наличие на 4 броя електрически изводи за захранване 12 V в санитарния отсек.
3. Наличие на контакт за 220 V
4. Аудио или визуален сигнал за предупреждение на шофьора, когато някоя врата не е напълно

затворена, докато автомобилът е в движение.
5. Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата

ел. система и корпуса на шасито да не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.

Специфични опознавателни знаци
1.Инсталирани сини  сигнални лампи отстрани и отзад.
2.Инсталирани бели сигнални лампи с рязка светлина отпред.
3.Вградена система за алармена сигнализация с микрофонна система
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4.Огледално обърнат надпис на предния капак „Линейка" на български език.
5.Основен цвят - бял.
6. Допълнителен цвят - оранжев - цвят на покрива на линейката.
Т.Оранжева светлоотразяваща лента с ширина до 40 см.,чийто горен ръб е на височината на

дръжките на страничните врати и опасва цялата линейка.
8.Стикери с надписи „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"поставени от двете страни над нивото

на прозорциет и 2 броя стикери с надпис"! 12"зад предна лява врата и върху задните врати.

Комиисята пристъпи към оценяване на офертите по показател"Цена".
Участникът Авто Мотор Корпорация   е предложил следната цена:
65792/шестедесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и два / лв.без ДДС,която    не надвишава
прогнозната стойност на възложителя.

Участникът „Ауто Италия"ЕАД е предложил следната цена:
65850/ шестдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет/ лв.без ДДС,която  не надвишава прогнозната
стойност на възложителя.
Комисията констатира ,че участникът „Авто Мотор Корпорация" е предложел по-ниска
цена.
Комисията извърши класиране.

I - во място "Авто Мотор Корпорация";
II - во място" Ауто Италия"ЕАД

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Комисията приключи своята работа на 29.10.2014 г.в 16.00 часа.

Комисия:
Председател: Рени Борисова Добрева - Гл.
Членове:1. Иван Карапанчев - юрист
2.Стефан Любчев Стефанов – вън.експ.
3.Васил Нанов - автоконтрольор в ЦСМП-Плевен
4.Ваня Иванова — счетоводиетл в ЦСМП-Плевен,

Настоящият протокол подписан от комисията ,заедно с цялата документация по обществената поръчка
се предоставят на възложителя на 30.10.2014г. в 09.00 часа.


