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Д О К Л А Д 
по чл. 60, ал.1 от ППЗОП 

 

 

от 31.01.2020 г. за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-23/27.01.2020 г. 

на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна 

кардиологична диагностика“, одобрена с Решение № РД-08-525/18.12.2019 г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински - Сливен” АД  

 

I. Състав на комисията: 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р   Силвия Сюлемезова – Началник на ОКР на МБАЛ-АД 

                                  -  Сливен; 

   ЧЛЕНОВЕ:        1. Пепа Стоянова – Главен счетоводител на МБАЛ-АД -  Сливен; 

                               2. Радост Симеонова- Икономист ОП и Маркетинг на МБАЛ-АД – Сливен;  

 

   В хода на работата на комисията няма настъпили персонални промени. 

 

        II.  Кандидати и участници в процедурата. 

 

 В срока за приемане на оферти за  участие , в откритата процедура е подадена   1  

/една/ оферта:  

 

     1. вх.№ ОПД-05-1/24.01.2020 г.- 09.25 ч.- „Илан-Медицинска апаратура" ООД  гр.Варна. 

 

 

      III.  Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания 

па първо място участник 

 

      На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията извърши класиране въз основа на 

икономически най - изгодна оферта с критерий за възлагане : „най-ниска цена”, съгласно 

Методика за оценка на офертите, неразделна част от документацията на обществената 

поръчка: 

І-во място за предложение с вх.№ ОПД -05-1/24.01.2020 г.- 09.25 ч.- „Илан-

Медицинска апаратура" ООД  гр.Варна –  88 000,00 лв. (Осемдесет и осем хиляди лева) 

без ДДС и 105 600,00 лв. (Сто и пет хиляди и шестотин лева) с начислен ДДС –   100.00 точки  

 

    Участникът покрива изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

техническото и ценовото му предложения отговарят на изискванията на Закона и 

Възложителя. 
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова 

ехографска система за съвременна кардиологична диагностика“ с „Илан-Медицинска 

апаратура" ООД  гр.Варна  

 

 

IV. Предложение за прекратяване на процедурата: 

 

Комисията не предлага на Възложителя да прекрати процедурата. 

 

 

V. Предложения за отстраняване на участници: 

 

Комисията не предлага на Възложителя да отстрани участници от процедурата.  

 

 

VI. Описание на представените мостри снимки или макети: 

 
  Към техническото си предложение участникът е представил документи, от които е видно 
съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации:                 
1.  Технически Продуктов лист на производителя (заверено от участника копие). 
2.  Оригинална Продуктова брошура на производителя (придружени с преводи на български 
език), върху които са отбелязани конкретните параметри на офертата. 

 

  С това свое действие на 31.01.2020 г., като изготви Доклада  по чл.60, ал.1 от ППЗОП, 

Комисията завърши своята работа. 

 

В изпълнение на чл.60, ал.3 от ППЗОП : 

1.   Доклада се подписа от всички членове на Комисията.  

2. Комисията предаде на Възложителя Доклада, Протоколи № 1/27.01.2020 г. и  

№2/31.01.2020 г.  от своята работа и цялата документация на поръчката на 31.01.2020 г. 

 

 

     К О М И С И Я  :  

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

       /д-р Силвия Сюлемезова/  

       

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

        / Пепа Стоянова /  

 

       2.  Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

        / Радост Симеонова /  

 

 

 

Утвърдил Доклад от 31.01.2020 г. от работата на комисията на 03.02.2020 г. 

 

 
Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР: 

 


