
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ПО  АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ  ЗА  АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ВАРНА – ЕООД 

9000 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150, централа: 052/ 61 37 98, 

факс: 052/ 61 37 97, e- mail: ag_varna@abv.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка 

№ 29/28.09.2018 г. 
 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени 

резултати в: 

 1. Протокол № 1 от 31.07.2018 г., приключен на 14.09.2018 г; 

 2. Протокол № 2 от 25.09.2018 г., приключен на 28.09.2018 г.; 

 3. Доклад от 28.09.2018 г., утвърден на 28.09.2018 г., 

съставени, в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП от комисията, назначена със заповед № 

Заповед № 142/31.07.2018 г., да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира 

офертите съобразно критериите за оценка, отразени в документацията за обществена поръчка, 

възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-

Варна" ЕООД по обособени позиции" с обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

Окомплектован комбиниран стерилизатор, Обособена позиция № 4: Хистероскопско 

оборудване и Обособена позиция № 5: Пациентски монитори - 10 бр., открита с Решение № 

16/22.06.2018 г. и публикувано Обявление в Регистъра на обществените поръчки с ID 853397 на 

25.06.2018 г., с уникален номер на поръчката в РОП 00714-2018-0004 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I. Класирането на участниците, които са подали оферти отговарящи на предварително 

обявените условия на поръчката е, както следва: 

 

 Класиране по Обособена позиция № 1: Окомплектован комбиниран стерилизатор: 

Първо място:  МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  

  

 Класиране по Обособена позиция № 4: Хистероскопско оборудване: 

Първо място:  ЕЛ ДОРА ЕООД  

  

 Класиране по Обособена позиция № 5: Пациентски монитори - 10 бр.: 

Първо място:  ТЪЧМЕД ЕООД  

Второ място:  ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД  

 

ІI. Определям за изпълнители по договори за възлагане на обществена поръчка по 

съответните обособени позиции участниците, класирани на първо място съгласно т. І от 

настоящото решение. 

 

ІІІ. На основание чл. 43 ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на всички 

участници в процедурата, както и да се публикува в Профила на купувача на СБАГАЛ Проф. д-

р Д. Стаматов-Варна ЕООД. 

 

ІV. Протоколите и окончателния доклад на комисията, назначена да разгледа и оцени 

офертите, са публикувани на интернет адрес: 

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180622wBkL260562 в обособеното 

електронно досие на поръчката. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534333133


 

V. Нареждам на Главния счетоводител при СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов- Варна 

ЕООД да предприеме всички необходими действия, свързани с подготвяне сключването на 

договори с участниците, определени за изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП. 

 

VІ. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/ 

 

VІІ. Срок за подаване на жалби - съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 б. "а" от ЗОП - 10-дневен 

срок от получаване на настоящото решение. 

 

Възложител: ...........................   

  проф.д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.  

  Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД 

 
Личните данни в настоящия документ са заличени на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 

 


