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Утвърждавам, 
 

(П)* 
 

Димитър Стоянов 
Главен секретар на президента 
на Република България          
 
Дата: 21.09.2017 г. 

 

Д О К Л А Д  

от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-108/ 20.09.2017 г. на 
главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване 
и класиране на офертите, подадени в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско 
оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“  2016/2017 г., разделена на две обособени позиции, както 
следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно 
измерване на кръвен билирубин” и Обособена позиция № 2 – „Доставка на система 
за мониториране на гастро-езофагиален рефлукс при деца“. 
 
 

С Решение № ЛС-11-106 от 12.09.2017 г. е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“  2016/2017 г., разделена на две 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на 
транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин” и Обособена 
позиция № 2 – „Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален 
рефлукс при деца“. Изпратени са покани до по един участник по всяка обособена 
позиция. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти е назначена комисия, 
чиято работа е отразена в настоящия доклад. 
 

I. Комисия 
Със Заповед  № ЛС-11-108/ 20.09.2017 г. на главния секретар на президента е 

назначена комисия за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране 
на офертите, продадени в гореописаната процедура в състав:  
 
Председател: Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива 

„Българската Коледа“; 

Членове:  1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в 
Администрацията на президента; 

 2. инж. Борислав Методиев – главен експерт в сектор „Медицинска 
техника“ на отдел „Медицинска и компютърна техника и 
комуникационни системи“, ВМА – външен експерт. 
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След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят 
и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, 
председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и 
ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав. 

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава на 
комисията, сроковете и задачите, определени със заповедта на възложителя. 

 

II. Участници  

В определения в поканите за участие срок - до 17:30 ч. на 19.09.2017 г., са  
постъпили 2 (две) оферти от следните поканени участници:  

 
Входящ номер Дата и час на 

регистрация 
Участник ОП 

1. Вх. № 02-08-
103(4) 

19.09.2017 г., 10:50 ч. ТОМЕЛ ЕООД, ГР. 
СОФИЯ 

ОП 2 

2. Вх. № 02-08-
103(5) 

19.09.2017 г., 11:04 ч. МЕДИЛОН ЕООД, ГР. 
СОФИЯ 

ОП 1 

 

III. Работен процес 

1. Преговори 

На 20.09.2017 г. в 10:00 ч. в сградата на Администрацията на президента на 
Република България, бул. “Дондуков” 2, се събра назначената комисия и проведе 
преговори за определяне условията на договора с подалият оферта участник по 
обособена позиция № 1 - „Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно 
измерване на кръвен билирубин”. 

Действията на комисията по време на преговорите и постигнатите 
договорености са отразени в двустранно подписан Протокол № 1, приложение към 
настоящия доклад. 

На същата дата в 11:00 ч., комисията проведе преговори и с подалия оферта 
по обособена позиция № 2 - „Доставка на система за мониториране на гастро-
езофагиален рефлукс при деца“. 

Действията на комисията по време на преговорите и постигнатите 
договорености с участниците са отразени в двустранно подписан Протокол № 2, 
приложение към настоящия доклад. 

След проведените преговори приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 
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2. Закрити заседания 

В периода 20.09.2017 г. – 21.09.2017 г. комисията в закрити заседания 
прегледа представените оферти и провери представените от участниците документи 
за съответствието им с изискванията на ЗОП и на възложителя. 

При извършената проверка комисията констатира следното: 

По обособена позиция 1 – „Доставка на транскутанен апарат за 
неинвазивно измерване на кръвен билирубин” – подадена е една оферта.  

Участникът - МЕДИЛОН ЕООД е представил всички изискуеми документи. 
Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на 
възложителя. Участникът е декларирал в Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) всички обстоятелства за лично състояние и по 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като е представил и документи, 
доказващи някои от декларираните обстоятелства. Комисията единодушно реши да 
допусне този участник до следващ етап в процедурата – разглеждане на 
техническото предложение. 

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи 
от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени 
правилно. Комисията прецени, че Техническото предложение съответства на 
изискванията на закона и на възложителя, поставени в поканата за участие. 

С оглед констатациите комисията единодушно реши да допусне участника – 
МЕДИЛОН ЕООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 1 – 
„Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин”. 

По обособена позиция № 2 - „Доставка на система за мониториране на 
гастро-езофагиален рефлукс при деца“ – подадена е една оферта. 

Участникът – ТОМЕЛ ЕООД, е представил всички изискуеми документи. 
Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на 
възложителя. Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства за лично 
състояние и по критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допусна 
този участник до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото 
предложение. 

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи 
от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени 
правилно.  

При преглед на техническото предложение комисията, констатира: 

В т. 2.3.4 от Таблица за съответствие на медицинското оборудване с 
техническата спецификация на възложителя е предложена съвместимост с 
компютър с операционна система Microsoft Windows 7, при изискване на 
възложителя за съвместимост с операционна система Microsoft Windows 10. 
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Комисията приема предложението за съответстващо на изискванията на 
възложителя, тъй като операционните системи от по-висока версия, при 
необходимост, предлагат начини за стартиране и ползване на приложения пригодени 
за по-ниска версия, чрез използване на така наречения "compatibility mode" или 
създаване на виртуални машини с необходимата операционна система.  

Останалите документи и предложения на участника от техническото му 
предложение също съответстват с изискванията на закона и на възложителя. 

Обсъждайки и преценявайки обективно предложението на участника, като 
отчита и  че описаното отклонение по-горе е незначително, и прилагайки 
разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, комисията счита, че техническото предложение 
на участника съответства с изискванията на закона и на възложителя.  

С оглед констатациите комисията единодушно реши да допусне участника – 
ТОМЕЛ ЕООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 2 – 
„Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален рефлукс при деца“. 

 

IV. Оценяване на допуснатите оферти 

Офертите на участниците по всяка обособена позиция се оценяват и класират 
според критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, по следните 
показатели със съответна относителна тежест: 

Показател (П) Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 

брой точки 
Предложена цена (П1) 60% (0,60) 10 

Гаранционен срок (П2) 20% (0,20) 10 

Допълнителни възможности и функции  
(П3) 

20% (0,20) 10 

 
Класирането на допуснатите до участие оферти по всяка обособена позиция 

се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ – КО, като 
сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от 
оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П1 + П2 +П3, където 

П1 - оценка по показател „Предложена цена“ 

П2  - оценка по показател „Гаранционен срок“ 

П3  - оценка по показател „Допълнителни предложения“ 

Максималният резултат от комплексното оценяване е 10 точки. 
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Предложена цена (П1) 
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки, които се умножават по коефициент 0,60 - равен на относителното тегло на 
показателя.  

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
ниската предложена цена по следната формула: 

П1 = (10 х Сmin / Сn ) х 0,60  
Сmin - най-ниска предложена цена 
Сn - цената на n-я участник 
10 - максимален брой точки 
0,60 - относително тегло на показателя  
 
Гаранционен срок (П2) 
Максимален брой точки получава офертата с предложен най-голям 

гаранционен срок – 10 точки, които се умножават по коефициент 0,20 - равен на 
относителното тегло на показателя.  

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-голям 
предложен гаранционен срок по следната формула: 

П2 = (10 х Gn / Gmax ) х 0,20  
Gmax - най-голям предложен гаранционен срок 
Gn – предложения гаранционен срок на n-я участник 
10 - максимален брой точки 
0,20 - относително тегло на показателя  
Гаранционен срок – срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на 

доставеното медицинско оборудване е не по-малко от 24 (двадесет и четири) 
месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца от датата на въвеждането му в 
експлоатация. 

 
Допълнителни предложения (П3) 
Оценката по този показател е експертна и се базира на сравнителен анализ на 

съответните предложения от всички оферти по конкретната обособена позиция. На 
оценяване подлежат конкретните предложения за функции на медицинската 
апаратура, които по същество са допълнителни и не представляват част от 
задължителните изисквания съгласно техническото задание. 

За предложения съответстващи точно с техническата спецификация не се 
присъждат точки, а само за предложения съдържащи: 

- В повече допълнителна окомплектовка; 
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- В повече функционални възможности (работни програми, допълнителни 
приставки, аксесоари и др.); 

- В повече и/или други показатели, повишаващи качеството и 
функционалността. 
Оценката се изразява чрез числова стойност от 0 до 10 т. при максимални 10 

т., като две и повече предложения могат да получат еднакъв брой точки. 
Забележка: Допълнителните предложения, посочени в Техническото 

предложение на участника, съответно в Таблицата за съответствие, следва да са 
включени в окомплектовката на апаратура (оборудването) и калкулирани в 
Ценовото предложение.  

За изчисление на показателя се прилага следната формула: 
П3 = (бр. точки - от 0 до 10 ) х 0,20 
10 - максимален брой точки 
0,20 - относително тегло на показателя  
Забележка: Всички изчисления се закръгляват до втория знак след 

десетичната запетая (до 0,01). 
По обособена позиция 1 – „Доставка на транскутанен апарат за 

неинвазивно измерване на кръвен билирубин” – участникът - МЕДИЛОН ЕООД, 
е направил следните предложения, подлежащи на оценка: 

 Предложена единична цена – 12 963,00 лв. без ДДС (договорена по 
време на преговорите цена); 

 Гаранционен срок – 24 месеца; 

 Допълнителни предложения: 
1. Апаратът  е приложим при недоносени деца с много малка гестационна 

възраст (по-голяма от 24 седмици) – 2 т.; 

2. Включени в окомплектовката антикоминационни калъфчета за предпазване 
от пренос на заразни болести – 2 т. 

При преценка на допълнителните предложения на участника, съобразяване на 
тяхното количество, вид и функционалност, комисията счита, че същите са 
съществени, обективно приложими и допринасят във висока степен за качеството на 
работата с апаратурата, поради което комисията  реши за присъди за всяко от тях 
посочените по-горе точки или общо 4 т. 

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната 
методика за участника МЕДИЛОН ЕООД се получиха следните резултати: 

Предложена цена (П1) – 6 т. 
Гаранционен срок (П2) – 2 т. 
Допълнителни предложения (П3) – 0,80 т. или 
Комплекса оценка – 8,80 т. 
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По обособена позиция № 2 - „Доставка на система за мониториране на 

гастро-езофагиален рефлукс при деца“ – участникът - ТОМЕЛ ЕООД, е направили 
следните предложения, подлежащи на оценка: 

Предложена единична цена – 28 160,30 лв. без ДДС (договорена по време на 
преговорите цена); 

Гаранционен срок – 24 месеца; 

Допълнителни предложения: 

1. Калибрационен кит: 3 епруветки, статив, буферни разтвори достатъчни за 2 
г. работа с висока натовареност – 2 т.; 

2. SDтм карта памет, 4GB – 1 т.; 

3. USB Multicard четец – 1 т.; 

4. 1бр. педиатрична сонда – стартов консуматив ZPI-BS-46 15-18 сm 
esophageal length, 6Zq 1pHq 6.9 FR/2.3 mm – 2 т. 

При преценка на допълнителните предложения на участника, съобразяване на 
тяхното количество, вид и функционалност, комисията счита, че същите са 
съществени, обективно приложими и допринасят във висока степен за качеството на 
работата с апаратурата, поради което комисията реши за присъди за всяко от тях 
посочените по-горе точки или общо 6 т. 

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната 
методика за участника ТОМЕЛ ЕООД се получиха следните резултати: 

Предложена цена (П1) – 6 т. 
Гаранционен срок (П2) – 2 т. 
Допълнителни възможности и функции (П3) – 1,2 т. или 
Комплекса оценка – 9,20 т. 
 

V. Класиране 
Въз основа на извършените от комисията действия по разглеждане на 

представените оферти на участниците и извършената оценка по методиката, 
съгласно поканата за участие, комисията класира участниците в процедурата по 
договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско 
оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“  2016/2017 г., разделена на две обособени позиции, както 
следва: 

По обособена позиция 1 – „Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно 
измерване на кръвен билирубин”: 
1-во място: МЕДИЛОН ЕООД – с комплексна оценка – 8,80 т. 
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По обособена позиция № 2 - „Доставка на система за мониториране на 
гастро-езофагиален рефлукс при деца“: 

1-во място: ТОМЕЛ ЕООД – с комплексна оценка – 9,2 т. 

 
С извършването на горните действия комисията приключи своята работа. 

Настоящият доклад се състави на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и подписа 
от всички членове на комисията на 21.09.2017 г.  

Докладът, заедно с протоколите от преговорите, цялата документация и 
офертите на участниците се представя на възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия: 

 

Председател:  (П)* 
                      /Дарина Владова/ 

Членове: 

1.  (П)*     2.   (П)* 
/Татяна Инчовска/                                              /инж. Борислав 
Методиев/ 
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П Р О Т О К О Л  №  1 

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти 
по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/ 2017 г., разделена на 
две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на 
транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин” и Обособена 
позиция № 2 – „Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален 
рефлукс при деца“ 

 

Днес, 20.09.2017 г. в 10:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента 
на Република България, бул. “Дондуков” 2 се събра комисия, назначена със Заповед  
№ ЛС-11-108/ 20.09.2017 г. на главния секретар на президента за провеждане на 
преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура 
за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти 
по благотворителната инициатива „Българската Коледа“  2016/ 2017 г., в състав: 

Председател: Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“; 

Членове:  1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в 
Администрацията на президента; 

 2. инж. Борислав Методиев – главен експерт в сектор „Медицинска 
техника“ на отдел „Медицинска и компютърна техника и 
комуникационни системи“, ВМА – външен експерт; 

за провеждане на преговори с поканения участник по обособена позиция № 1 - 
„Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен 
билирубин” и определяне условията на договорите. 

Получената оферта е предадена от служител в деловодството на 
председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, 
ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с участниците в процедурата, 
председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните 
обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията 
на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения 
състав. 

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето 
му беше преотстъпено на юриста – член на комисията.  

Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена 
позиция № 1 – „Доставка на транскутанен апарат за неинвазивно измерване на 
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кръвен билирубин” в деловодството на Администрацията на президента в 
определения срок - до 17:30 ч. на 19.09.2017 г., е постъпила 1 (една) оферта от 
следния поканен участник: 

 
Входящ номер Дата и час на 

регистрация 
Участник 

1. Вх. № 02-08-
103(5) 

19.09.2017 г., 11:04 ч. МЕДИЛОН ЕООД, ГР. СОФИЯ 

 

На договарянето участникът - МЕДИЛОН ЕООД, се представлява от г-жа 
Даниела Желязкова – в качеството й на управител. 

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и 
пристъпи към отварянето й. 

При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе 
констатирано, че участникът е представил всички документи, определени в поканата 
за участие. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на 
закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по 
образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха 
Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият 
заседанието обяви направените предложения, а именно: 

- Медицинска апаратура – транскутанен апарат за неинвазивно измерване на 
кръвен билирубин BilliCare, производител Gerium Medical Ltd., с 
параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 2.1. – по образец; 

- В производствената листа на производителя от 2017 г.; 

- Срок на доставка – 3 месеца; 

- Срок за обучение на персонала – 2 дни; 

- Срок за гаранционно обслужване и поддържка – 24 месеца. 

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с 
изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито 
заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 
и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва: 

- Единична стойност – 14 900,00 лв. без ДДС. 

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът 
заяви, че ще направят отстъпка от цената в размер на 13% в името на 
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благотворителната кампания или 1 937,00 лв. от единичната стойност на всеки един 
от апаратите. Новата единична стойност на предложения апарат е 12 963,00 лв. без 
ДДС. 

Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и 
определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на 
предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за 
окончателни. 

С извършването на горните действия преговорите приключиха. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и 
подписан на 20.09.2017 г. 

 

Договарящи: 

Комисия: 

 

Председател: (П)* 
                      /Дарина Владова/ 

 
Членове: 

1.  (П)*     2.   (П)* 
/Татяна Инчовска/                                             /инж. Борислав Методиев/ 

 

 

За участника: МЕДИЛОН ЕООД  

 

 1.   (П)* 

      /Даниела Желязкова/ 
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П Р О Т О К О Л  №  2 

 

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти 
по благотворителната инициатива „Българската Коледа“  2016/ 2017 г., разделена на 
две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на 
транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин” и Обособена 
позиция № 2 – „Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален 
рефлукс при деца“ 

 

Днес, 20.09.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента 
на Република България, бул. “Дондуков” 2 се събра комисия, назначена със Заповед  
№ ЛС-11-108/ 20.09.2017 г. на главния секретар на президента за провеждане на 
преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура 
за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти 
по благотворителната инициатива „Българската Коледа“  2016/ 2017 г., в състав: 

Председател: Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“; 

Членове:  1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в 
Администрацията на президента; 

 2. инж. Борислав Методиев – главен експерт в сектор „Медицинска 
техника“ на отдел „Медицинска и компютърна техника и 
комуникационни системи“, ВМА – външен експерт; 

за провеждане на преговори с поканения участник по обособена позиция № 2 – 
„Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален рефлукс при 
деца“ и определяне условията на договорите. 

Получената оферта е предадена от служител в деловодството на 
председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, 
ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с участниците в процедурата, 
председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните 
обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията 
на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения 
състав. 

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето 
му беше преотстъпено на юриста – член на комисията.  
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Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена 
позиция № 2 – „Доставка на система за мониториране на гастро-езофагиален 
рефлукс при деца“ в деловодството на Администрацията на президента в 
определения срок - до 17:30 ч. на 19.09.2017 г., е постъпила 1 (една) оферта от 
следния поканен участник: 

 Входящ номер Дата и час на 
регистрация 

Участник 

1. Вх. № 02-08-
103(4) 

19.09.2017 г., 10:50 ч. ТОМЕЛ ЕООД, ГР. СОФИЯ 

 

На договарянето участникът - ТОМЕЛ ЕООД, се представлява от г-н 
Валентин Томов – в качеството му на управител. 

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и 
пристъпи към отварянето й. 

При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе 
констатирано, че участникът е представил всички документи, определени в поканата 
за участие. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на 
закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката по 
образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха 
Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият 
заседанието обяви направените предложения, а именно: 

- Медицинска апаратура – рефлукс мониторинг система за запис и анализ 
ZepHr – Diversatek Healthcare, с параметри, съгласно таблица за 
съответствие, Образец 2.2 – по образец; 

- В производствената листа на производителя от 2011 г.; 

- Срок на доставка – 3 месеца; 

- Срок за обучение на персонала – 2 дни; 

- Срок за гаранционно обслужване и поддържка – 24 месеца. 

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с 
изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито 
заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 
и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва: 

- Единична стойност – 28 735,00 лв. без ДДС. 
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Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът 
заяви, че ще направят отстъпка от цената в размер на 2% в името на 
благотворителната кампания или 574,70 лв. от единичната стойност на апарата. 
Новата единична стойност на предложения апарат е 28 160,30 лв. без ДДС. 

Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и 
определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на 
предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за 
окончателни. 

С извършването на горните действия преговорите приключиха. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и 
подписан на 20.09.2017 г. 

 

Договарящи: 

Комисия: 

 
Председател:  (П)* 
                      /Дарина Владова/ 

Членове: 

1.  (П)*     2.   (П)* 
/Татяна Инчовска/                                              /инж. Борислав Методиев/ 

 

 

За участника: ТОМЕЛ ЕООД  

 

 1.        (П)* 

      /Валентин Томов/ 

 

 
 

 

 

 

 
 
* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


