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    Протокол № 3 /18.05.2015 год 

Днес, 18.05.2015 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 11:45 ч. Комисията продължи своята работа с извършване на 
договаряне с участник №2 „Медитех” ЕООД 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  д-р Николай Пенчоков – Ръководител АСБ 

Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. адв. Николай Миланов 

 И представител на фирмата участник. 

1. Радослав Христов Кърджев – пълномощник на фирма „Медитех” ООД  

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. 

Обща 

месечна  

ст-ст с 

ДДС за бр. 

апарати 

Обща ст-

ст за 7 м. 

с ДДС Позиция 

№ 
Наименование апарат Отделение брой 

Вид на 

услугата 

ед. 

месечна 

Цена с 

ДДС на 

апарат 
/колона 4 

х колона 

6/ 

/колона 7 

х 7 

месеца/  

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

3 Стерилизационна техника    

3.1 Машина миялно-

дезинфекционна Стерилно 2 371.50 743,00 5201,00 

3.2 Вана ултразвукова-2 

басейна CISA 

Стерилно 

1 372,00 372,00 2604,00 

3.3 Стерилизатор паро-

вакуумен  CISA  

Стерилно 

2 

Абонамент 

и сервиз 

430,00 860,00 6020,00 



3.4 Стерилизатор 

плазмен CISA 

Стерилно 

1 300,00 300,00 2100,00 

3.5 Машина ротационна 

за опаковане  

Стерилно 

1 232,00 232,00 1624,00 

3.6 С-ма за водоподг. с 

обратна осмоза 

Стерилно 

1 313,00 313,00 2191,00 

3.7 Автоклав 3870EHS 

Tuttnauer 

Операционна 

1 290,00 290,00 2030,00 

3.8 Струен пистолет за 

миене с вода 

Стерилно 

1 58,00 
58,00 

406,00 

3.9 Пистолет за 

продухване с въздух 

Стерилно 

1 58,00 
58,00 

406,00 

Обща ст-ст  22582,00 

 

Комисията разгледа ценовото предложение и предложи на г-н Кърджев да преразгледа 
още веднъж ценовото  предложение.  Г-н Кърджев, обясни, че това е окончателното ценово 
предложение на фирмата, и че спрямо стойността от анекса по договора  за абонамент и сервиз за 
предходната година, когато те са изпълнявали същата дейност е била на по-висока цена и сега са 
намалили своите цени за това договаряне. Комисията направи запитване към участника дали има 
предложение за промяна в проекто-договора, който е към приложената документация. Г-н 
Кърджев заяви, че няма промяна на проекто-договора. 

С това комисията приключи своята работа с участник № 2„Медитех” ООД в 12:00 часа и 
закри заседанието. 

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

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

   / д-р Николай Пенчоков – Ръководител АСБ/ 

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

   / Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

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

/ адв. Николай Миланов/ 

    ……………………………………….. 

    Радослав Христов Кърджев – пълномощник на фирма „Медитех” ООД 


