
              

     ПРОТОКОЛ    

 

За отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в 
обществена поръчка с предмет: Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за 
компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа 
на периодични заявки”   

 

Днес 13.09.2016г. в 15.30 часа  комисията назначена със заповед . на изп. директор на 
МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД в състав: 
Председател: Белгинар Емин –главна медицинска сестра; 
 Членове:  1. адв. Димо Борисов – юрид. консултант; 
        2. Йорданка Тачева- главен счетоводител; 

        3. Емилия Енчева- ст.рентг. лаборант; 
         4. Даяна Цветкова – мед. консултант.  
 

   

 се събраха в стая № 5 на втори етаж, Административна сграда в МБАЛ „Св.Иван 

Рилски-Разград” АД, в град Разград, ул. „Коста Петров” №2 за да отвори, разгледа, 
оцени и класира подадени оферти за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка 
на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки”   открита със 
заповед № Зап-2/18.08.2016г. на изпълнителен директор на лечебното заведение. 
  Председателят на комисията откри заседанието.  

 Комисията констатира , че в срока за подаване на оферти за участие в 
процедурата са постъпили три оферти както следва:  

1. Оферта на „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД гр.София, с вх. № РД-

119/09.09.2016г. постъпила в 11.06 часа; 
2. Оферта на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна, с вх. №РД-

120/12.09.2016г.,постъпила в 8.45 часа; 
3. Оферта на „ЕЛПАК -ЛИЗИНГ” ЕООД гр.Варна, с вх. № РД-

121/12.09.2016г.постъпила в 9.20 часа; 
 

 

Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са запечатани, 

непрозрачни и с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване.  
 

Председателят на комисията отвори плика с офертата на  „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” 

ООД гр.София.    
Комисията констатира, че кандидата е заявил участие за обособена позиция №1. 

Всички изискани от възложителя документи са налице.  
Кандидата е направил оферта за участие по обособена позиция №1 на обща 
стойност в размер на 26073.05 лева с  ДДС.  

  Председателят на комисията отвори плика с офертата на   „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна.    
Кандидатът е направил оферта за участие в обособена позиция №6.  

Всички изискани от възложителя документи са налице.  
Кандидата е направил оферта за участие по обособена позиция №6 на обща 
стойност в размер на 630 лева с  ДДС.  



Председателят на комисията отвори плика с офертата на  ЕЛПАК -ЛИЗИНГ” 

ЕООД гр.Варна.    
Комисията констатира, че кандидата е заявил участие за обособена позиция №1. 

Всички изискани от възложителя документи са налице.  
Кандидата е направил оферта за участие по обособена позиция №1 на обща 
стойност в размер на 25628.50 лева с  ДДС.  

 

Комисията реши: 

 

І. Допуска до  участие в процедурата всички кандидати по отношение на 

позициите, за които кандидатстват.  

ІІ. Предлага на възложителя да прекрати процедурата по отношение на 

позиции №2, №3, №4 и №5  поради липса на кандидати за участие.  

 

ІІІ. Комисията направи следното класиране на участниците както следва:  

1.По обособена позиция №1  

  Първо място -  ЕЛПАК -ЛИЗИНГ” ЕООД гр.Варна с оферта в размер на   
25628.50 лева с  ДДС.  

   Второ място- „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД гр.София с оферта в размер на 
26073.05 лева с  ДДС.   

 2. По обособена позиция №6 

 Първо място -  ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна     
 с оферта в размер на  630 лева с  ДДС.  

 

ІV. Комисията предлага на възложителя да сключи договори с участниците 

класирани на първо място.   

 

 

 

 

 Белгинар Емин …чл.2 от ЗЗЛД……. 

    

 адв. Димо Борисов ……чл.2 от ЗЗЛД…….. 

         

Йорданка Тачева …чл.2 от ЗЗЛД……. 

        

Емилия Енчева ……чл.2 от ЗЗЛД…….… 

          

Даяна Цветкова ……чл.2 от ЗЗЛД……... 

         

 

 

 

 


