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ПРОТОКОЛ № 3 

по чл. 57 и 58 от ППЗОП за оценка и класиране на офертите  

 

 На 14.11.2018 г., в 09:00 ч., Комисията от служители на лечебното заведение, както и 

външни лица, с които са сключени договори по реда на чл. 51 ал. 3 от ППЗОП, назначена със 

Заповед № 174/20.09.2018 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 и оборудване - Ротационен ръчен микротом и 

клампа за парафинови блокчета и Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум 

и аспирация за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД", с обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: Ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови 

блокчета и Обособена позиция № 2: Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип 

вакуум и аспирация, открита с Решение № 26/14.08.2018 г. и публикувано Обявление в 

Регистъра на обществените поръчки с ID 862898 от 17.08.2018 г., с уникален номер на 

поръчката в РОП 00714-2018-0007, в състав: 

Председател: ************************** – главен счетоводител при "СБАГАЛ 

Проф.д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД и  

 Членове: 

- д-р ***** ****** *********– специалност патологоанатомия и онкология; 

- **** ********* ********* – медицински лаборант патологична лаборатория; 

- ******** ******* ****** – Главна акушерка при "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - 

Варна" ЕООД и  

- ****** ******** ********* - правоспособен юрист - адвокат при АК Варна. 

се събра и продължи своята работа. 

  

І. На основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП на предходно свое заседание Комисията е 

определила 14.11.2018 г. (сряда) за отваряне на ценовите предложения на участниот 09:00 

часа в учебна зала № 2 на партерния етаж в сградата на "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - 

Варна" ЕООД на адрес в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. За дата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения Комисията е уведоми всички заинтересовани лица 

посредством съобщение, публикувано в Профила на купувача на 11.11.2018 г.  

ІІ. Заседанието на Комисията за отваряне на ценовите предложения се проведе в 

предварително разгласените дата, място и час в отсъствието на представители на участниците и 

външни лица. 

Председателят на Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на база 

представените от участниците "Предложения за изпълнение на поръчката" и обяви кои от тях са 

допуснати до етапа на оценка на ценовото предложение. 

Председателят на комисията отвори пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" 

на допуснатите до участието в този етап оферти. Председателят на Комисията оповести 

ценовите предложения на участниците, с което публичната част от заседанието приключи. 
 ІІІ. Предвид наличието на само една подходяща оферта, допусната до оценка на 

ценовото предложение по всяка от обособените позиции, Комисията не следва да извършва 

проверка за наличието на необичайно благоприятни оферти съгласно чл. 72 от ЗОП. 

 ІV. Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците за 

съответствието им с определения от Възложителя финансов ресурс за изпълнение на поръчката, 

при която констатира, че ценовите предложения не надвишават определения от Възложителя 

финансов ресурс за обособената позиция, по която са направени. 

 V. Комисията извърши класиране на участниците по обособени позиции въз основа на 

определения от Възложителя критерий "най-ниска цена", както следва: 

 Класиране по Обособена позиция № 1: Ротационен ръчен микротом и клампа за 

парафинови блокчета: 

Първо място:  МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  
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 с предложена цена от 19 140 (деветнадесет хиляди сто и четинридесет) лв. без 

вкл. ДДС и 22 968 (двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и осем) лв. с 

вкл. ДДС. 

Второ място: няма 

 

 Класиране по Обособена позиция № 2: Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен 

тип вакуум и аспирация: 

Първо място: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  

 с предложена цена от 43 610 (четиридесет и три хиляди шестстотин и десет) лв. 

без вкл. ДДС и 52 332 (петдесет и две хиляди триста тридесет и два) лв. с вкл. 

ДДС. 

Второ място: няма 

 

VІ. Въз основа на извършеното класиране по т. V от настоящия протокол, Комисията 

предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване - Ротационен 

ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета и Тъканен процесор (хистокинет) с 

каруселен тип вакуум и аспирация за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна 

ЕООД", с който да бъдат сключени договори за възлагане, да бъде определен МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, класиран на първо място и по двете обособени позиции и 

съобразно предложението му за изпълнение на поръчката и оферираните в ценовото 

предложение цени. 

 
 

 

 

14.11.2018 г.    

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

гл.сч. ***** *********** 

 

Личните данни в настоящия документ са заличени на основание Членове: 1.................................. 

чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП     д-р ************** 

 

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

************** 

 

3.................................. 

гл.ак.**************** 

 

4.................................. 

 **************** 


