
 

ПРОТОКОЛ №3 

 

        Днес 24.03.2020год. в 12.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива заседание на Комисия 

назначена със Заповед № 176/03.12.2019год. на Управителя на МБАЛ”Свети Иван Рилски – 

Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения от участници в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка, уникален номер от Регистъра на 

АОП 0400-2019-0001 с предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД”. Комисията е в следния състав: 

  Председател: д-р Малина Павлова – Завеждащ ПО 

  Членове:  Рая Стефанова адвокат  

Ангел Ангелов – Началник АСБ 

  Албена Петрова 

  Ваня Петкова  - снабдител 

На това свое заседание, което е публично оповестено, комисията ще отвори ценовите 

оферти на участниците по реда на входирането им.  На публичното заседание не присъстват 

представители на участниците или трети лица. Ценовите оферти бяха отворение по реда на 

входирането им. Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участниците 

на всяка страница и извършиха проверка за тяхното съответствие с условията на 

възложителя. Офертите са представени и на хартиен и на магнитен носител и са изготвени 

съгласно образците на възложителя.  

За обособена позиция №1 медицински изделия за клинична лаборатория оферти са подали 

двама участници ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД и МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И 

ИНЖИНЕРИНГ ООД. Комисията ще извърши класиране на всяка една подпозиция, но тъй 

като изискването на възложителя е за всички реактиви да бъде класиран един участник, тъй 

като доставчика следва да бъде един, поради спецификите на работа на апаратурата и 

алгоритъма на извършване на лабораторните изследвания. Ето защо комисията ще извърши 

класиране като на първо място ще бъде участника предложил най-ниска цена за всички 

изделия в спецификацията. 

За обособена позиция №2 медицински изделия за микробиологична лаборатория е подадена 

само една оферта от ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, ето защо комисията няма да извършва 

класиране за тазаи обособена позиция. По преценка на Възложителя с участника може да 

бъде сключен договор.  

Позиция №3 -„Лабораторни консумативи” – подали оферти са следните участници 

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД, МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД, 

ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД, ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООДР БГ МЕД ЕООД И СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД. За позициите, за които е подадена само едно оферта по преценка на 

Възложителя с участника може да бъде сключен договор.  

За обособена позиция №4 – общи медицински консумативи оферти са подали следните 

участници ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ ООД, ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД АГАРТА – ЦМ ЕООД и МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД. 

С това публичната част на заседанието приключи. Комисията ще продълги работата си по 

класиране на кандидатите.  

За обособена позиция 4 – общи медицински консумативи ще бъде извършено класиране за 

всяка една позиция поопотделно съгласно методиката на Възложителя. 

ПОКАЗАТЕЛИ и МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

За обособена позиция №4  



 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на 

офертите, които отговарят на ЗОП и условията на настоящата документация, и 

според критерия икономически най-изгодна оферта. 

Икономически най-изгодна оферта е тази, която има най-висока комплексна оценка 

като сбор от ценките по отделните показатели. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА: 

 

1. ПОКАЗАТЕЛ №1: Предложена най-ниска цена за изпълнение на обществената 

поръчка: до  60 точки или с теглова тежест в крайната оценка 60%. 

Показателят ЦЕНА ще бъде оценен по следната формула: 

 

Ц мин  х  60 

П1 = ----------------------,където: Ц мин – най-ниската предложена цена 

Цк     – цена на конкретното предложение 

 

2. ПОКАЗАТЕЛ №2: Оценка на качеството: до 40 точки или с теглова тежест в 

крайната оценка 40%. 

 

КРАЙНАТА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА се пресмята по формулата: 

 

П = П1 + П2 

 

Където: 

П – крайна комплексна оценка 

П1 – Оценка по критерия предлагана цена 

П2 – Оценка по критерия оценка на качеството 

 

При условие, че участник в своята оферта не е доказал и представил факти, 

относими към оценяването на офертата по някой от обявените критерии, ще му бъдат 

определени нула точки по съответния критерии, ако това не е основание за отстраняването 

му. 

След оценяване на всяка оферта комисията извършва класиране съобразно 

получената комплексна оценка. Участникът,  получил най-висока комплексна оценка, се 

класира на първо място. За всяка подпозици Комисията ще направи отделно класиране. 

Класиране по критерий качество вече е извършено от комисията.  

 

Председател   ....................................  д-р Малина Павлова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  Ангел Ангелов  

  

...........................................  Албена Петрова 

 

...........................................  Ваня Петкова   

Заличаване на лични данни на 

основание чл.2 от ЗЗЛД 


