
   

П Р О Т О К О Л  
№  4  

за отваряне, разглеждане и обявяване на ценовите предложения в процедура публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка, пускане в 

експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и 
автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” 

АД” 

Днес, 17.01.2019 год., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Зап-231/30.11.2018 
год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, в състав: 

Председател : Д-р Пламен Станев- Началник „Отделение по хемодиализа“; 
        Членове: 1. Малина Илиева- координатор сервиз мед.апаратура; 
      2. Веселина Ангелова- Старша мед. Сестра в ОХД; 
      3. Юлиян Стойчев- Ръководител направление „Икономически дейности“; 
      4. Виктор Викторов- юрисконсулт  

 
се събра в Библиотеката  на третия етаж на административната сграда в Централен корпус 

на „.МБАЛ"Св.Иван Рилски“-Разград"АД в гр.Разград, ул."Коста Петров"№ 2, за да отвори, 
разгледа и обяви ценовите предложения на участниците за възлагане на обществена поръчка за 
доставка, чрез публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и 
автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД” 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № Зап-
202/31.10.2018 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД. 
Обществената поръчка е заведена в Регистъра на обществените поръчки с ун.№ 00757-2018-0005. 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви предмета на обществената поръчка, 
вида на процедурата и регламента за провеждането й, съгласно приложимите разпоредби на ЗОП. 
критерия за възлагане - „най-ниска цена" и  пристъпи към отварянето на пликовете с ценови 
предложения на участниците. На заседанието не присъстваха представители на участниците в 
процедурата. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на единствения допуснат участник до 
този етап в процедурата е в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписан в 
съответствие с изискванията на Възложителя. Председателят на комисията отвори плика на 
участника- „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, с Вх.№ РД-593/14.01.2018 год. и 
оповести предлаганата от него цена: 141 663,00(сто четиридесет и една хиляди шестстотин 
шестдесет и три) лева без ДДС, съответно  169 995,60 (сто шестдесет и девет хиляди деветстотин 
деведесет и пет и 60ст.) лева с ДДС. 

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника с оглед неговата 
пълнота, редовност и съответствие с изискванията поставени от Възложителя, както и извърши 
проверка на методиката по изчисления на стойноста.  

Комисията установи, че ценовото предложение на участника отговаря на изискаванията и 
условията на Възложителя- попълнени е правилно и сумата е коректно изчислена и записана. 

 

С оглед гореизложеното, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията единодушно взе 
следното  

РЕШЕНИЕ : 
1. Класира ценовото предложение на  участника „Фрезениус Медикъл Кеър България” 

ЕООД на първо място. 



   

2. Предлага на Възложителя класираният на първо място участник за бъде определен за 
изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, пускане в експлоатация и 
гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и автоматична система за 
обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” . 

3. Протокол №4 да бъдат публикувани в профила на купувача на сайта на Възложителя 
съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

 
Председателят на комисията закри заседанието на 17.01.2019 год. в 12.00 часа. Настоящия 

протокол се състави на 18.01.2019 год., в един екземпляр. 
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