
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 

 

 

    Протокол № 2 /28.01.2015 год 

Днес, 28.01.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при  МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 
86/28.01.2015 г на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за 
задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура –договаряне 
без обявление с предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” 

Заседанието започна в 10:40 ч. Комисията продължи своята работа с извършване на 
договаряне с участник №1 „Медимаг МС” ООД 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  инж. Ваня Шопова 

Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. адв. Николай Миланов 

 И представител на фирмата участник. 

1. Христо Огнянов Дянков – пълномощник на фирма „Медимаг МС” ООД 

 Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. 

 

Прогнозен 

брой 

часове за 

1 г. 

Обща ст-

ст с ДДС Позиция 

№ 

Наименование 

апарат 
Отделение брой 

Вид на 

услугата 

Часова 

ставка с 

ДДС 

 
/колона 

6 х 7 /  

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

15 Друга медицинска апаратура       

 

Инжектор OPTISTAT 

Отделение 

по образна 

диагностика 1 

 120.00  5  600.00 

 
Платформа за отв. и 

Операционна 1 

Часова 

ставка 

 120.00  5  600.00 



лап.х-я BOWA 

 

А-т 

мултиформатенALPHA 

VERSATILE  Операционна 1 

 120.00 5 540.00 

 Обща ст: за обособената позиция с ДДС в лв.   1740.00 

Часова ставка за ремонт е с включени всички разходи по извършването на ремонта – труд, 

транспорт, командировъчни и др./ 

Комисията разгледа ценовото предложение и установи, че предлаганата часова ставка е 
висока и предложи на г-н Дянков да преразгледа още веднъж ценовото си предложение. Г-н 
Дянков обясни, че това е оконочателното ценово предложение .  Комисията констатира че 
получената разлика идва от това, че Възложителят е заложил прогнозно общо 5 часа за годината 
за извършване на ремонт с прогнозна стойност 600 лв, а участника предлага цена за всяка 
подпозиция и по 5 часа, което прави общо 15 часа. Пропорционално изчислено се установи, че 
часовата ставка не надвишава прогнозната. Комисията направи запитване към участника дали 
има предложения за промяна в проекто – договора който е към приложената документация, като 
упълномощеното лице което представлява участника заяви, че са съгласни с клаузите на проекто-
договора и предлага същия да бъде приет като окончателен.  

В съответствие с нормата на чл.37, ал.3 от ЗОП, комисията пристъпи към прилагане на 
методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта по обособена позиция 15 както 
следва:  

 
Указания за определяне на икономическата оценка на офертата 

 До оценка по икономически показатели се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на съответната обособена позиция от обществената поръчка. 

Икономическата оценка се извършва по посочените икономически показатели и 

съответните им относителни тежести по следната формула: 

   ИО = Ц min  x 100  

                               Ц съотв 

 Където: 

                 Цmin  - най – ниската предложена обща цена за ремонт за съответната обособена позиция. 

Цсъотв – предложената цена от съответния участник  за съответната обособена 

позиция 

Общата цена за съответната ОП се определя от единичната цена за работа  в лв/ч/часова ставка/, 

дадена от участника, умножена с броя часове,заложен в документацията /броя часове са прогнозни и е 

в зависимост от потреблението на възложителя по време на действие на договора/ 

ИО Медимаг МС = 1740,00 х100 = 100 
          1740,00 



С това комисията приключи своята работа с участник № 1„Медимаг МС” ООД ООД в 11:00 
часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в два екземпляр и бе подписан от всички членове на 
комисията и представител на фирмата участник: 

 

 Председател:   .................................... 

   / инж. Ваня Шопова / 

 Членове:   1. ................................. 

   / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

    2. ............................. 

/ адв. Николай Миланов/ 

    ……………………………………….. 

    Христо Огнянов Дянков – Медимаг МС ООД 

 


