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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 201 / 26.05.2017г . за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска 

апаратура  Хемодиализни апарати – 10 броя и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД , УНП 00468-2017-0003 

 
        Днес 26.05.2017г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5. във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

се събра за да проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка – публично 

състезаниеза доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура  

Хемодиализни апарати – 10 броя и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” 

АД.  

 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 1 (една) 

оферта, която по входящ номер, регистрирана в деловодството в Дневник – Регистър на 

обществените поръчки, съответстваше на списъка в приемо-предавателния протокол, а 

именно: 

1. „Сани Мед” ЕООД, гр.София                                            - вх.№ 37 / 22.05.2017г. 11:10 ч. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника в 

процедурата или техeн упълномощен представител, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след известяването 

на фирмата -  участник в процедурата от Председателя на комисията, назначената комисия 

декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно текста 

на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.  

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертата след като се убеди, 

че цялостта и външния вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и 

документацията за участие. 

Председателя на комисията отвори офертата и всички  членове на  комисията 

завериха с подписите си техническото предложение и плика с ценовото предложение на 

участника. 

Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с 

нормативните изискванията и провери представената оферта от участника съдържа ли 

всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и съдържание. 
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Като се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществената 

поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в процедурата, комисията 

обстойно разгледа представените документи от участника.  

Представената оферта отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите 

на ЗОП и ППЗОП. Представени са необходимите документи относно доказване на 

техническите възможности за изпълнението на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 

След като компетентните лица обстойно разгледаха техническото предложение на 

участника за изпълнение на поръчката решиха че предложението отговаря на поставените 

от Възложителя минимални технически изисквания към оферираната апаратура. 

Комисията единодушно реши, че предложението на участника отговаря на 

обявените изисквания на Възложителя и реши да отвори ценовото предложение на 

участника на 01.06.2017г. в 13:00часа, за което да публикува съобщение в Профила на 

купувача на официалната електронна страница на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана. 

 

 

 

 

  КОМИСИЯ:           Председател: 1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
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ПРОТОКОЛ №2 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 201 / 26.05.2017г . за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска 

апаратура  Хемодиализни апарати – 10 броя и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД , УНП 00468-2017-0003 

 
        Днес 01.06.2017г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5. във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

се събра за да продължи работата си в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

Съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП,  не по-късно от два работни дни преди отваряне на 

ценовото предложение, на 29.05.2017г. беше публикувано съобщение изх.№ 518/ 

29.05.2017г. за датата, часа и мястото на отварянето в Профила на купувача на официалната 

електронна страница на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана. 

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участника в 

процедурата и други лица, съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори запечатания плик с Ценовото  предложение на 

участника в процедурата и го оповести: 208 000.00лв без ДДС. Комисията завери с подписите си 

ценовото предложение. 

Предложението на участника отговаря на поставеното изискване за финансов ресурс от 

Възложителя. 

 

Комисията реши и предлага на Възложителя за изпълнител на обществената 

поръчката с  предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура  

Хемодиализни апарати – 10броя и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД: 

- „Сани Мед” ЕООД, гр.София с оферта вх.№ 37 / 22.05.2017г. 

 

Комисията единодушно реши да се събере на 06.06.2017г. за да изготви Доклад 

съгласно чл.103, ал.3 от ЗОП. 

 

 

С това комисията изпълни възложеното. 

 

  КОМИСИЯ:           Председател: 1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

 


