
 

 

                  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ ”АД - ГР.  МОНТАНА 
 

ПРОТОКОЛ -1 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З- 96 от 

17.03.2015 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 

относно публична покана с предмет „Доставка на болнични легла, 

болнични шкафчета и матраци”, публикува на Портала за обществени 

поръчки с код 9039377, 

  
        Днес 17.03.2015 г. в 13:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

 1.  Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

   Членове:  

2. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител; 

3. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП; 

се събра за да разгледа и оцени подадените оферти относно публична 

покана с предмет „Доставка на болнични легла, болнични шкафчета и матраци”   

съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията 

обявени в публична покана №9039377. 

Възложителят, представи на комисията три оферти подадени и 

регистрирани в деловодството на лечебното заведение, както следва: 

1. „Медика Трейдинг” ЕООДгр.Пловдив-вх.№22/13.03.2015г.,12:00ч; 

2. Кооперация „Панда” гр.София-вх.№ 23/16.03.2015г., 09:00ч.; 

3. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД гр.Варна-вх.№24/16.3.2015г.12:20ч. 

При отварянето на офертите не присъстваха представители, както на 

участниците така и на средствата за масово осведомяване. 

На основание чл.101 г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите 

– участници в процедурата, назначената комисия декларира 

съответствието на обстоятелствата, съгласно текста на чл.35, ал.1 и 2 от 

ЗОП.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

подаване.   

Съдържанието на всяка оферта е описано в приложен списък с 

подпис и печат на участника и е в съответствия със законовите 

разпореждания и изискванията на възложителя.   

Срока на валидност на офертите също е съобразно обявените от 

възложителя условия. 

Съгласно обявения критерии за оценка,а именно : 

К1 - цена - 60точки 

К2 - гаранционенсрок (не по-малко от 12 месеца) - 20точки 

К3 - срок доставка (не повече от 5раб.дни) - 20точки 

 предложенията, са както следва:  

 



 

 

№ 

по 

ред  

УЧАСТНИК К1  

ЦЕНА 

с вкл. ДДС 

К2 

ГАРАНЦИОНЕН 

СРОК 

К3 

СРОК НА 

ДОСТАВКА 

1. „Медика Трейдинг” 

ЕООДгр.Пловдив 

28142.40 25 месеца 1 раб.ден 

2. Кооперация „Панда” 

гр.София 

29326.27 24 месеца 1 работен 

ден 

3. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 

ЕООД гр.Варна 

29755.20 26 месеца 3 работни 

дни 

Комисията подписа всички предложения на участниците-технически 

и финансови. 

С това реши да приключи работата си за деня и да продължи на 

23.03.2015 г. с разглеждане на предложените технически параметри. 

 

 

  КОМИСИЯ:       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Д. Илиева                 подпис 

                               ЧЛЕНОВЕ:    Пл.Георгиева             подпис 

                                           А.Тодорова                 подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ -2 
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З- 96 от 17.03.2015 г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно публична покана с 

предмет „Доставка на болнични легла, болнични шкафчета и матраци”, публикува на 

Портала за обществени поръчки с код 9039377, 

 
         Днес 23.03.2015 г. в 13:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 1.  Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

   Членове:  2. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител; 

            3. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП; 
се събра за да продължи възложената с горепосочена Заповед работа . 

Преди да оцени и класира подадените оферти, комисията обстойно 
разгледа предложенията отговарят ли на техническите параметри, посочени в 

техническата спецификация към поканата на възложителя.Офертите са в 
съответствие с обявените технически параметри на условията на възложителя. 

Комисията изготви следната таблица с направеното оценяване и класиране 

на офертите:  

№ 

по 
ре
д  

УЧАСТНИК К1 -60 т. 

ЦЕНА 

с вкл. ДДС 

К2 -20 т. 

ГАРАНЦИО
НЕН СРОК 

К3 -20 т. 

СРОК НА 
ДОСТАВКА 

К 

ОБЩА 
ОЦЕН
КА 

КЛАСИ

РАНЕ 

1. „Медика 

Трейдинг” ЕООД 

гр.Пловдив 

28142.40 

60 т 

25 месеца 

19.23 т. 

1 раб.ден 

20 т. 

99.23 
т. 

І 
място 

2. Кооперация 

„Панда” 

гр.София 

29326.27 

57.58 т. 

24 месеца 

18.46т. 

1 раб.ден 

20 т. 

96.04 
т. 

ІІ 
място 

3. „ЕЛПАК - 

ЛИЗИНГ” ЕООД 

гр.Варна 

29755.20 

56.75 т. 

26 месеца 

20 т. 

3 работни 
дни 

6.67 т. 

83.42 
т. 

ІІІ 
място 

Въз основа на извършеното оценяване комисията единодушно предлага 

„Медика Трейдинг” ЕООД гр.Пловдив с оферта вх.№ №22/13.03.2015 г.  за 
изпълнител на поръчката . 

КОМИСИЯ:       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Д. Илиева                 подпис 

                               ЧЛЕНОВЕ:    Пл.Георгиева             подпис 

                                           А.Тодорова                 подпис 

 

 

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА НА   23.03.2015г. 

 

                                                                           ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  подпис и печат 

                                                                                               Д-Р  Т. ТОДОРОВ 

                                                                                               ИЗП.  ДИРЕКТОР 

 

 


