
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 
 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
Доклад	/04.04.2017г.	

	

На	основание	чл.103,	ал.3	от	ЗОП	във	връзка	с	чл.60	от	ППЗОП,	за	резултатите	от	работата	

на	комисията,	назначена	със	Заповед	№	РД‐02‐252/21.03.2017	г.	на	Изпълнителния	Директор	на	

МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	 Венкова”	 АД	 –	 Габрово,	 имаща	 за	 задача	 да	 разгледа,	 оцени	 и	 класира	

предложенията	 подадени	 за	 участие	 публично	 състезание	 ‐	 процедура	 за	 възлагане	 на	

обществена	 поръчка	 с	 предмет:	 „Доставка	 на	 фабрично	 нова	 резервна	 част	 –	 комплект	

ренгенова	 тръба,	 съвместима	 с	 графичен	 ренгенов	 апарат	 DEFINIUM6000”,	 открита	 с	

Решение	№	401/09.03.2017г.	и	публикувано	обявление	в	АОП	с	№		00748‐2017‐0006/09.03.2017г.	

	

Уважаема	д‐р	Савчева,	

	В	периода	21.03.2017	г.	–	04.04.2017	г.	се	проведоха	заседанията	на	комисията,	назначена	с	

горецитираната	 заповед	 със	 задача	 да	 разгледа,	 оцени	 и	 класира	 предложенията	 подадени	 за	

участие	 публично	 състезание	 ‐	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет:	

„Доставка	 на	 фабрично	 нова	 резервна	 част	 –	 комплект	 ренгенова	тръба,	 съвместима	 с	

графичен	ренгенов	апарат	DEFINIUM6000”.	

На	всички	заседания	комисията	заседава	в	пълен	състав	и	не	се	наложиха	промени	в	

състав	 на	 комисията.	 Всички	 действия	 на	 комисията	 на	 надлежно	 протоколирани	 и	

протоколите	са	подписани	от	всички	членове	на	комисията	без	особено	мнение.		

По	време	на	заседанията	комисията	беше	в	следния	състав:	

Председател:		инж.	Ваня	Шопова	–	инженер	медицинска	апаратура	

Членове:		 1.	адв.	Николай	Миланов	

	 	 2.	Милена	Йорданова‐	икономист	обществени	поръчки;	

За	 участие	 в	 процедурата	 в	 деловодството	 на	 лечебното	 заведение	 	 постъпиха	 три	

предложения	както	следва:	

1. Вх.	№	1/17.03.2017	г	09:30	ч	–	участник	„Медикъл	Имейджинг	Сървиз“	ООД	

2. Вх.	№	2/17.03.2017	г	09:32	ч	–	участник	„Елпак	лизинг“	ЕООД	

3. Вх.	№	3/20.03.2017	г	14:41	ч	–	участник	„Джи	и	Хелткеър	България“	ЕООД	

В	 деловодството	 на	МБАЛ	 Габрово	 не	 са	 регистрирани	 оферти,	 постъпили	 след	 крайния	

срок	или	върнати	оферти.		

I. Кратко	описание	на	работния	процес	

1.1.	 След	 като	 се	 запозна	 със	 списъка	 на	 участниците	 комисията	 извърши	 действия	

подробно	описани	в	Протокол	№	1,	а	именно:			

‐	Отваряне	на	запечатаната	непрозрачна	опаковка	(оферта),	оповестяване	на	нейното	

съдържание	 и	 проверка	 за	 наличието	 на	 отделен	 запечатан	 плик	 с	 надпис	 „Предлагани	

ценови	параметри“	съгласно	изискванията	на	чл.54	ал.	1‐5	от	ППОЗП.	

‐Разглеждане	 на	 документите	 по	 чл.	 39,	 ал.	 2	 от	 ППЗОП	 за	 съответствие	 с	

изискванията	към	личното	състояние	и	критериите	за	подбор,	поставени	от	възложителя.	

‐	разглеждане	на	на	техническите	им	предложения‐	подробно	описани	в	протокол	№	1	

1.3.	На	основание	чл.	57,	ал.3	от	ППЗОП,	комисията	 	 единодушно	реши	и	 	насрочи	открито	

заседание	 за	 отваряне	 на	 ценовите	 оферти	 	 на	 допуснатите	 участници,	 което	 да	 се	 проведе	 на	



28.03.2017	г	от	09:30	часа	в	Заседателната	зала	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова“	АД,	находяща	се	на	

адрес:	гр.	Габрово,	ул.	„Д‐р	Илиев	детския“	№1.	

1.5.	 	 На	 28.03.2017	 г	 Комисията	 пристъпи	 към	 отваряне	 	 на	 ценовите	 предложения	 на	

допуснатите	участници	по	реда	на	постъпване	на	офертите	им.	На	откритата	част	на	заседанието	

присъстваха	представители	на	фирмите	участници.	

1.6.Комисията	продължи	своята	работа	 	на	закрито	заседание	за	разглеждане	на	ценовите	

предложения	 на	 допуснатите	 участници.	 	 Комисията	 извърши	 проверка	 за	 наличие	 на	 по‐

благоприятно	 ценово	 предложение.	 Участник	 „Медикъл	 Имейджинг	 Сървиз”	 ООД	 е	 предложил	

ценово	предложение	с	повече	от	20%	по‐благоприятно	 спрямо	среднатото	ценово	предложение	

на	 останалите	 двама	 участници.	 На	 основание	 чл.72,	 ал.1	 от	 ЗОП	 комисията	 изиска	 писменна	

обосновка	от	участник	№1	 „Медикъл	Имейджинг	Сървиз”	ООД.	Същият	я	е	представил	в	 срок	и	

след	 разглеждането	 и	 от	 комисията	 на	 обосновката,	 тя	 е	 приета.	 Действията	 на	 комисията	 са	

отразени	в	Протокол	№	3/30.11.2016	г.	

След	приключване	на	всички	действия	комисията	извърши	класиране	на	участниците	както	

следва:	

1	 място	 Участник	 №	 1„Медикъл	 Имейджинг	 Сървиз”	 ООД,	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	
управление:	гр.	София,		район	Люлин,	бул.	„Петър	Дертлиев“	бл.647с		предложена	цена	22	368	лв.	с	
ДДС	за	изпълнение	на	поръчката,	с	общ	брой	точки	100	.	

	

	2	място	Участник	№	2	“Елпак	Лизинг”	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.	Варна,	
ул.	д‐р	Иван	Богоров	№12	предложена	цена	27	000	лв.	с	ДДС	за	изпълнение	на	поръчката,	с	общ	
брой	точки	87,99.	

	
	3	 място	 	 Участник	 №	 3	 “Джи	 и	 Хелткеър	 България”	 ЕООД,	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	

управление:	гр.	София	бул.	Драган	Цанков,	№36	с		предложена	цена29	760	лв.	с	ДДС	за	изпълнение	
на	поръчката,	с	общ	брой	точки	82,61.	
	

	 Предлага	 на	 Възложителя	 за	 изпълнител	 на	 проведената	 открита	 процедура	 с	 предмет:	
„Доставка	 на	 фабрично	 нова	 резервна	 част	 –	 комплект	 ренгенова	тръба,	 съвместима	 с	
графичен	 ренгенов	 апарат	 DEFINIUM6000”	 	 да	 бъде	 определен	 участника	 Участник	 №	
1„Медикъл	 Имейджинг	 Сървиз”	 ООД,	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	 управление:	 гр.	 София,	 	 район	
Люлин,	 бул.	 „Петър	 Дертлиев“	 бл.647с	 	 предложена	 цена	 22	368	 лв.	 с	 ДДС	 за	 изпълнение	 на	
поръчката,	 тъй	 като	 предложената	 от	 него	 оферта	 е	 икономически	 най‐изгодна	 по	 отношение	
цена	и	предложен	гаранционен	срок.	

	

Съгласно	 разпоредбите	 на	 чл.106,	 ал.1	 от	 ЗОп	 във	 връзка	 с	 чл.60,	 ал.2	 и	 ал.3	 от	 ППОЗП,	

настоящия	доклад	заедно	с	протоколи	1,	2	и	3	от	работата	на	комисята	се	предава	на	Възложителя	

за	утвърждаване		ииздаване	на	Решение	за	класиране	на	участниците	и	избор	на	изпълнител	по	

проведена	процедура	публично	състезание	–	по	реда	на	ЗОП	с	предмет:	„Доставка	на	фабрично	

нова	резервна	част	–	комплект	ренгенова	тръба,	съвместима	с	графичен	ренгенов	апарат	

DEFINIUM6000”.	



Докладът	ще	бъде	публикуван	заедно	с	протоклите	и	на	страница	на	профила	на	купувача	на	

МБАЛ	Габрово.	

Настоящият	 протокол	 се	 изготви	 в	 един	 екземпляр	 и	 бе	 подписан	 от	 всички	 членове	 на	

комисията:	

Председател:	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

/	инж.	Ваня	Шопова	–	инженер	медицинска	апаратура/	

Членове:		 1.	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	

/адв.	Николай	Миланов/	

	 	 2.	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

/	Милена	Йорданова‐	икономист	обществени	поръчки/	

	 	 	

	

	

	

Дата	на	предаване:	04.04.2017г.	

	

Утвърдил:	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

Д‐р	Нели	Иванова	Савчева	–	Изпълнителен	директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова“	АД	

	

Дата	на	утвърждаване:	04.04.2017г.	


