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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-96 / 22.03.2016г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура  и обучение на 

персонала в  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, град Монтана”, 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки с УНП 00468-2016-0002 

 
        Днес 22.03.2016г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 

Членове: 

2. инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО; 

3. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

4.   Пламенка Георгиева – Главен счетоводител; 

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

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура  и обучение на 

персонала в  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, град Монтана, съобразно разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и документацията за участие, одобрена с Решение  № 6 / 

19.02.2016 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  гр. Монтана. 

  

Възложителят представи на комисията 1 (една)  оферта, която по входящ номер 

регистриран в деловодството на лечебното заведение, съответстваше на приложения списък, 

а именно: 

1. „Соломед” ЕООД гр.София - вх.№ 30 / 21.03.2016 г. 10:25 ч. 

 

На основание чл.35, ал.3 от ЗОП и след известяване на фирмата - участник в 

процедурата, членовете на назначената комисия, декларираха съответствието на 

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

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците 

в процедурата или други съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата след като се убеди, че цялостта и′ и 

външния вид отговарят на изискванията съгласно законовите разпоредби и документацията 

за участие. 

Съгласно разпоредбите на чл.57 на ЗОП, комисията съобрази действията си с 

нормативните изискванията, а именно:  установи, че офертата съдържа три запечатани и 

непрозрачни плика със съответните надписи. 

Съгласно разпоредбите на чл. 68 на ЗОП, комисията съобрази действията си с 

изискванията и подписа плик № 3 на офертата, отвори плик № 2 и също оформи с подписите 

си техническото предложение на участника. 

Относно наличието на представените документи в плик № 1 „Документи за подбор” 

на подадената оферта, комисията провери съответствието на офертата със списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 / списък на документите, съдържащи се в офертата/, подписан от участника. 

След обстойно разглеждане на представените документи в Плик № 1 „Документи за 

подбор” в офертата, комисията констатира, че участника е представил необходимите 

документи и отговаря на обявените от Възложителя критерии за подбор - изисквания за 
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участие в процедурата и технически възможности и пристъпи към обстойно разглеждане на 

документите в Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката". 

Относно предмета на поръчката, а именно доставка на: 

- Дигитален непортативен ехокардиографски апарат от висок клас за отделение по 

кардиология и  

- Респиратор от висок клас за ОАИЛ, 

в документацията за участие в процедурата (Част Трета, Раздел  I, Техническа 

спецификация) са зададени подробни изисквания за исканата апаратура. Комисията направи 

проверка относно техническите данни на оферираните продукти и зададените изисквания от 

Възложителя. Комисията поиска и компетентно мнение на специалисти от отделенията на 

лечебното заведение за които е предназначена съответната апаратура. 

Комисията установи, че оферираните медицински апарати отговарят на изискванията 

на Възложителя и допуска участника до следващия етап на оценка на офертата. 

 

Комисията реши на 25.03.2016 г. в 09:00 часа да отвори плик № 3 „Предлагана цена” 

на офертата, за което съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП да публикува на официалната страница 

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” съобщение за отваряне на ценовите оферти. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           инж.Д.Ангелов   подпис 

                                                        Д.Илиева             подпис 

                        П.Георгиева        подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

ПРОТОКОЛ 2 

 

        Днес 25.03.2016г. в 09.00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 

Членове: 

2. инж.Данчо Ангелов – Спец. МТ и ИО; 

3. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

4. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител; 

5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

се събра да продължи работата си с оценка и класиране на подадената оферта в 

откритата процедура за обществена поръчка „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на 

медицинска апаратура  и обучение на персонала в  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, град 

Монтана”. 

С писмо изх. № 351/22.03.2016г. на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП чрез съобщение в 

профила на купувача, публикувано на 22.03.2016г., комисията обяви датата, часа и мястото 

на отваряне на плик № 3 на подадената оферта. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, както и 

други лица. 

Председателя на комисията отвори плика с ценовото предложение и оповести 

същото: 133 999.20 лв с ДДС. Комисията завери с подписи представеното ценово 

предложение в Плик №3 на офертата. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

обявлението за поръчката е наложен финансов ресурс. Комисията констатира че ценовото 

предложение на участника не надхвърля определения финансов ресурс, който е 134 000.00 

лв с ДДС. 

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира на първо място офертата на 

„Соломед” ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Лакатник, област София. 

С това комисията приключи работата, възложена със Заповед № З-96 / 22.03.2016г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Този протокол, както и цялата документация относно откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на 

медицинска апаратура  и обучение на персонала в  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

град Монтана” с УНП 00468-2016-0002, открита с Решение № Р-6 от 19.02.2016г., ще бъдат 

връчени на Възложителя от комисията.   
 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Б.Борисов            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:            инж.Д.Ангелов   подпис 

Д.Илиева             подпис 

П.Георгиева        подпис 

А.Тодорова         подпис 

Получил протокола и документацията на : 28.03.2016г.          ОДОБРЯВАМ! 

                                                                    

                                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

                                                                                                 Д-р Тодор Тодоров 

                                                                                                 Изп.Директор  


