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П Р О Т О К О Л    № 3 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-49/ 16.07.2020 г. на главния секретар 

на президента на Република България за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, 
подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“ 2019/2020 г.“ 

 

I. На 31.07.2020 г. от 09:30 ч. се проведе публично заседание за отваряне на ценовите 
предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя в 
откритата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско 
оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“ 2019-2020 г.“. 

Съобщението за отваряне на ценовите предложения е публикувано на профила на 
купувача на възложителя на 28.07.2020 г., с което е изпълнена разпоредбата на чл. 57, ал. 4 
от ППЗОП. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен 
лист. Представители на средствата за масово осведомяване не се явиха. 

След като се увери в самоличността и представителната власт на присъстващите 
лица, комисията започна своята работа. 

Работата на комисията започна с обявяване резултатите от оценяването на 
допуснатите оферти по показатели „Гаранционен срок“ и „Други предложения“.  

След приключване на горното, комисията прегледа и установи, че пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на всички допуснати участници са 
непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и носят подписите, поставени върху тях 
съгласно Протокол № 1 от 22.07.2020 г.  

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито 
оферти са допуснати до този етап на процедурата, по реда на подаване на офертите и 
оповести предлаганите от тях единични цени без ДДС.  

Ценовите предложения на участниците са както следва: 

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
МЕДИЛОН ЕООД   
 ОП № 8 14 990.00  

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
ДАРИС – МС ЕООД   
 ОП № 11 26 800.00 

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД   
 ОП № 2 59 900.00  
 ОП № 4 34 950.00  
 ОП № 17 58 400.00  
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Участник  ОП № Предлагана цена 
ИНФОМЕД ЕООД   
 ОП № 2 96 690.00  

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД      
 ОП № 10 100 000.00  
 ОП № 12 35 000.00 

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
СИКОНИКС ГРУП ЕООД     
 ОП № 3 19 900.00  

 

Участник  ОП № Предлагана цена 
ТРИМЕД ООД     
 ОП № 13 16 450.00 
 ОП № 15 16 604.00 

 
Участник  ОП № Предлагана цена 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 

 
  

 ОП № 2 99 400.00 
 

 
Участник  ОП № Предлагана цена 
СОЛОМЕД ЕООД   
 ОП № 14 532 500.00  

 
 

Участник  ОП № Предлагана цена 
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД     
 ОП № 7 3 780.00 
 ОП № 8 14 140.00 
 ОП № 14 579 800.00 

 
 

Участник  ОП № Предлагана цена 
АГАРТА ЦМ ЕООД   
 ОП № 6 27 800.00  

 

С отварянето на всички ценови предложения на участниците приключи публичната 
част от заседанието на комисията. 

 
II. На проведеното закрито заседание за разглеждане на ценовите предложения на 

участниците, комисията установи, че всички ценови предложения на участниците са 
оформени и изготвени правилно и съдържат всички необходими реквизити и предложения. 
Комисията констатира, че отговарят на изискванията на възложителя. 
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III. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка за наличие на 
предложения с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници.  

При проверката се установи, че по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната 
стойност на предложенията на останалите участници са ценовото предложение на ИЛАН 
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД – участник в обособена позиция № 2. 

 

IV. С оглед на изложеното в т. III от настоящия протокол и на основание чл. 72, 
ал. 1 от ЗОП, комисията РЕШИ : 

IV.1. Да изиска от участника – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД да 
представи подробна писмена обосновка за предложената от тях цена за доставка на  ОП № 
2. Цифрова ехографска система за педиатрична и неонатална диагностика. 

IV.2. Подробната писмена обосновка да се представи в 5-дневен срок от получаване 
на искането. 

 

 
Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 

на комисията на 31.07.2020 г. 
 

Комисия: 
 
Председател:    (П)* 

 /Дарина Владова/ 
 

 
 
Членове: 
 
1. (П)*      2. (П)* 
/Миглена Манолова/     /полк. доц. д-р Иван Попиванов, д.м./ 
 
 
3. (П)*      4._ (П)* 
/проф. Кириен Кьосев, д.м./    /проф. инж. Иво Илиев/ 

 
5. (П)*      6. (П)* 
/инж. Георги Янчев/   /инж. Анна Кръстева-Андонова/ 
 
 
 
 
 
 
 
*Подписите са заличени на основание разпоредбите на ЗЗЛД 
 

 


