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ПРОТОКОЛ №3/05.-19.11.2018 г. 
 
 На  05.11.2018 г. в 10: 00 ч. в администрацията на „МБАЛ- Първомай” се про-

веде заседание на Комисия, назначената със заповед № 39/25.10.2018 г. опреде-
лена  в състав:  
Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 
и членове:   

1. д-р Димитра Филипова – началник „Клинична лаборатория”; 
2. Гинка Балева – гл. медицинска сестра на „МБАЛ-Първомай”ЕООД; 
3. Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа информация; 
4. Николай Георгиев Митков – зам. кмет на Община Първомай, 

със задача да извърши отварянето и оповестяването  на ценовите оферти на учас-
тниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реакти-
ви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”, 
обявена в регистъра на АОП с обявление № 865493 по партидата на „МБАЛ – 
Първомай” ЕООД на 31.08.2018 г. Комисията констатира, че при откриване на 
заседанието не се явяват представители на участниците, представители на юри-
дически  лица с нестопанска цел и средства за масова информация, желаещи да 
присъстват и наблюдават работата на комисията. 

Комисията оповести резултатите от оценяването на офертите по другите по-
казатели, различни от цената ( решения и оценки от протокол № 2/ 01.11.2018 г.). 

След оповестяването на оценките на всеки от участниците  по останалите 
показатели членовете на комисията  пристъпиха към отваряне пликовете "Пред-
лагани ценови параметри" по реда на постъпването на офертите на участниците, 
като трима  от членовете на комисията ( д-р Филипова, Гинка Балева и Николай 
Митков) отново  положиха подписите си върху намерените документи в пликове-
те "Предлагани ценови параметри"  – ценово предложение по образеца от доку-
ментацията за участие. 

След  като комисията констатира, че  всички участници са представили це-
новите оферти и на електронен носител, пристъпи към обявяването на ценовите 
предложения на участниците както следва: 

1. Марвена Диагностика” ООД –по обособени позиции № 12 и 16. 
Обособена позиция 12. Консумативи и Реактиви за Коагулометър 

Sysmex CA - 560 - затворена система, която включва 15 номенклатурни 
единици, разпределени в две групи. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  36 370,50 лв.без ДДС 
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Обособена позиция №16. Реактиви и консумативи за Биохимичен ана-
лизатор, Dimension Xpand Plus - затворена система, която включва 69 но-
менклатурни единици.  
Предложил обща доставна цена  на стойност  76 777,74 лв.без ДДС 

2. „Ка-М Медикъл” ЕООД – по обособена позиция № 3 
Обособена позиция 3.Хирургичен шевен материал, която включва 57 

номенклатурни единици, разпределени в шест групи. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  10 696,40 лв.без ДДС 

3. „ЕТГ” ЕООД  – по обособени позиции № 8; 9; 11 и 13 
Обособена позиция 8.Консумативи: 

 за електролитен анализатор Medica Easy Lyte Plus, която включва 14 
номенклатурни единици; 

 за кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas, която включва 10 
номенклатурни единици. 

 Предложил обща доставна цена  на стойност  11 381,00 лв.без ДДС 
Обособена позиция 9.Консумативи, реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 

210, която включва 16 номенклатурни единици, разпределени в две групи- 
Предложил обща доставна цена  на стойност  4 785,66 лв.без ДДС 

Обособена позиция 11.Консумативи за биохимичен анализатор 
Technicon RA, която включва 10 номенклатурни единици 
 Предложил обща доставна цена  на стойност  1 860,00 лв.без ДДС 
 Обособена позиция 13.Биохимични реактиви, която включва 24 номен-
клатурни единици; 
Предложил обща доставна цена  на стойност  7070,00 лв. без ДДС . 

4. „Хроно" ООД – по обособена позиция № 7 
Обособена позиция 7.Клинична лаборатория Консумативи и реактиви  

за  Cobas Integra 400 Plus, която включва 68 номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  42 946,00 лв.без ДДС 
5. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД по обособени позиции №1; 3; 

5; 6; 10; 14 и 15; 
Обособена позиция 1.Общоболнични консумативи, която включва 118 

номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  73 917,35 лв. без ДДС 

Обособена позиция 3.Хирургичен шевен материал, която включва 57 
номенклатурни единици, разпределени в шест групи. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  19 323,80 лв. без ДДС 

Обособена позиция 5.Опаковъчен материал за стерилизация, която 
включва 12 номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  6 470,00 лв.без ДДС 

Обособена позиция 6.Дезинфектанти, която включва 8 номенклатурни 
единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  15 125,00 лв.без ДДС. 

Обособена позиция 10.Реактиви за Medonik CA - 620 / М*, която включва 
7 номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност 5390,50  лв.без ДДС. 

Обособена позиция 14. Серологични тестове, която включва 10 номен-
клатурни единици; 

      Предложил обща доставна цена  на стойност  971,60 лв.без ДДС. 
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Обособена позиция 15.Затворена система за вземане на кръв, която включ-
ва 10 номенклатурни единици; 
Предложил обща доставна цена  на стойност   25720,00лв.без ДДС. 
6. „Агарта- ЦМ” ЕООД – по обособени позиции  № 4 и 5 

Обособена позиция 4.Еднократно стерилно облекло и бельо, която 
включва 12 номенклатурна единица. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  6 300,00 лв.без ДДС 

Обособена позиция 5.Опаковъчен материал за стерилизация, която 
включва 12 номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  5770,82 лв.без ДДС 
7. „Елпак - Лизинг” ЕООД   участие по обособена позиция № 13 

Обособена позиция 13.Биохимични реактиви, която включва 24 номенк-
латурни единици. 
 Предложил обща доставна цена  на стойност  5 324 ,52 лв.без ДДС 
8. „Истлинк България” ЕООД – по обособени позиции № 4 и 15 

Обособена позиция 4.Еднократно стерилно облекло и бельо, която 
включва 12 номенклатурна единица. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  3036,00 лв.без ДДС 

Обособена позиция 15.Затворена система за вземане на кръв, която 
включва 10 номенклатурни единици. 
Предложил обща доставна цена  на стойност  15 880,00 лв.без ДДС 

След като обяви ценовите предложения на участниците комисията извърши 
обстойна проверка за коректността на посочените в тях стойности  и изчислена 
обща цена, при което не бяха установени допуснати аритметични грешки. Ето за-
що комисията пристъпи към оценяване на финансовите предложения по показа-
теля „Цена” (ЦО) и изчисляване на комплексната оценка (КО). Комплексната 
оценка на всеки допуснат участник се определя в точки като сбор от получените 
оценки на техническото предложение (ТО) и на ценовото предложение (ЦО), т.е. 
КО = ТО + ЦО и се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая. 
Максималната възможна комплексна оценка е в размер на 100 точки. Получените 
при оценяването резултати  по обособени позиции са както следва: 
 
Обособена позиция 1. Общоболнични консумативи 

1. „Медицинска Техника Инженеринг" ООД.  
Участникът е предложил обща доставна цена за всички продукти по тази обо-
собена позиция (за посочените в спецификацията 118 номенклатурни едини-
ци) 73 917,35 лв. без ДДС. 
ЦО = (Цмин (73917,35) / Цу(73917,35 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 

 
 Обособена позиция 2. Хирургичен шевен материал – няма подадени оферти 
 
 Обособена позиция 3. Хирургичен шевен материал- двама участника подали 
оферти. 

1. „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 
 Участникът е предложил обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция ( за посочените  57 номенклатурни единици, разпределени в шест 
групи)- 19323,80 лв. без ДДС. 
ЦО = (Цмин (10696,40) / Цу(19323,80 ) х 60 = 33,21 точки. 
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КО = ТО(40) + ЦО(33,21) = 73,21 точки. 
2. „Ка-М Медикъл ЕООД 

Участникът е предложил обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция ( за посочените  57 номенклатурни единици, разпределени в шест 
групи)- 10 696,40 лв. без ДДС. 
ЦО = (Цмин (10696,40) / Цу(10696,40 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(7,33) + ЦО(60) = 67,33 точки. 
Обособена позиция 4. Еднократно стерилно облекло и бельо 

1. „Истлинк България" ЕООД  
Участникът е предложил обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция (която включва 12 номенклатурни единици) - 3036,00 лв.без ДДС. 
ЦО = (Цмин (3036,00) / Цу(3036,00) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(3,34) + ЦО(60) = 63,34 точки. 

2. „ Агарта - ЦМ" ЕООД . 
Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция (която включва 12 номенклатурни единици)  - 6300,00 лв. без ДДС 
ЦО = (Цмин (3036,00) / Цу(6300,00) х 60 = 28,91 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(28,91) = 68,91 точки 
Обособена позиция 5. Опаковъчен материал за стерилизация 
подадени са предложения от двама  участника в процедурата. 

1. „ Агарта - ЦМ" ЕООД . 
 Участникът е  предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция която (включва 12 номенклатурни единици)-   5770,82 лв.без ДДС. 
ЦО = (Цмин (5770,82) / Цу(5770,82) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(32,5) + ЦО(60) = 92,5 точки 

2. „Медицинска Техника Инженеринг" ООД. 
 Участникът е  предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция която (включва 12 номенклатурни единици- предложил обща дос-
тавна цена  на стойност)-   6470,00 лв.без ДДС 
ЦО = (Цмин (5770,82) / Цу(6470,00) х 60 = 53,52 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(53,52) = 93,52 точки. 
Обособена позиция 6. Дезинфектанти 

1. „Медицинска Техника Инженеринг" ООД е единствен участник, предста-
вил оферта. 

Участникът е  предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция която (която включва 8 номенклатурни единици)-  15 125,00 лв.без 
ДДС. 
ЦО = (Цмин (15125,00) / Цу(15125,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки.  
Обособена позиция 7. Клинична лаборатория Консумативи и реактиви за 
Cobas Integra 400 Plus 

1. „Хроно" ООД 
Участникът е  предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция (която включва 68 номенклатурни единици) – 42 946,00 лв. без 
ДДС. 
ЦО = (Цмин (42 946,00/ Цу(42 946,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 8. Консумативи: 

 за електролитен анализатор Medica Easy Lyte Plus, 
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 за кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas 
1. „ЕТГ" ЕООД - е единствен участник, представил оферта. 

Участникът е  предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена позиция (електролитен анализатор Medica Easy Lyte Plus, която включва 
14 номенклатурни единици;за кръвно-газов анализатор Medica Easy Blood Gas, 
която включва 10 номенклатурни единици на обща стойност ) – 11 381,00 лв. без 
ДДС. 
ЦО = (Цмин (11 381,00/ Цу(11 381,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 9. Консумативи, реактиви и контроли за ERMA РСЕ- 210 

1. „ЕТГ" ЕООД - е единствен участник, представил оферта. 
Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 16 номенклатурни единици, разпределени в две 
групи)- 4 785,66 лв.без  ДДС . 
ЦО = (Цмин (4785,66/ Цу(4785,66 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 10. Реактиви за Medonik CA - 620 / М* 

1. Медицинска Техника Инженеринг" ООД - е единствен участник, предс-
тавил оферта. 

Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 7 номенклатурни единици)- 5 390,50 лв.без  ДДС. 
ЦО = (Цмин (5 390,50/ Цу(5,390,50 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 11. Консумативи за биохимичен анализатор Technicon RA 

1. „ЕТГ" ЕООД  - е единствен участник, представил оферта. 
Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 10 номенклатурни единици)- 1860,00 лв.без  
ДДС.  
ЦО = (Цмин (1860,00/ Цу(1860,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 12. Консумативи и Реактиви за Коагулометър Sysmex CA – 
560 

1. „Марвена Диагностика " ООД - е единствен участник, представил офер-
та. 

Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 15 номенклатурни единици, разпределени в две 
групи)- 36 370,50 лв.без  ДДС.  
ЦО = (Цмин (36 370,50/ Цу(36 370,50 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Обособена позиция 13. Биохимични реактиви  
Двама  участника, представили оферти. 
Преди да извърши оценяването  и съпоставеното на стойностите на ценовите 
предложения на двамата участници  комисията съобрази, че оферираната от 
участника „ЕЛПАК-Лизинг” ЕООД общата  доставна цена по обособената позиция е 
за окомплектовки и разфасовки, различни (в повечето случаи по-малки) от посо-
чените в Техническата спецификация на възложителя (вж. за това констатациите 
на комисията по протокол №2/01.11.2018 г.). Ето защо комисията счита, че за да 
извърши коректно оценяване и съпоставяне на двете ценови предложения следва 
да преизчисли предложената от участника „ЕЛПАК-Лизинг” доставна цена за все-
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ки биохимичен реактив от обособената позиция съобразно посоченото в Техни-
ческата спецификация необходимо прогнозно общо количество за срока на об-
ществената поръчка.Така например за: Албумин + стандарт, течен (ном.единица 
№1 по Техническата спецификация) при изискуеми по техническата специфика-
ция 4 х 120 мл, 6 опак., участникът е предложил  доставка на Албумин + стандарт, 
течен 4 х 20 мл, 6 опак, за които е посочил доставна цена в размер на 172,80 лв.без 
ДДС, респективно за Алкална фосфотаза,лиофилизат (ном.единица № 2 по Техни-
ческата спецификация) при изискуеми по техническата спецификация 20 х 12 мл, 
6 опак. участникът е предложил  доставка на Алкална фосфотаза,лиофилизат  3 х 
20 мл, 6 опак., за които е посочил доставна цена в размер на 144,00 лв.без ДДС. За 
да бъде изпълнено необходимото прогнозно общо количество за срока на общес-
твената поръчка по Техническата спецификация, което за ном.един.№1 е 2880 мл 
(4 х120 мл х 6 опак.) и за ном.един.№2 е 1440 мл (20 х12 мл х 6 опак.), възложите-
лят ще трябва да поръча на изпълнителя не по 6 опаковки,  а по 36 и съответно  
по 24 опаковки от тези реактиви, при което съответната им доставна цена ще бъ-
де 1036,80 лв. вместо 172,80 лв. без ДДС (за ном.един. №1) и ще бъде 576,00 лв. 
вместо 144,00 лв. без ДДС (за ном.един. №2). След като преизчисли по този начин 
оферираните доставни цени за всеки биохимичен реактив комисията констатира, 
че действителната предложена от участника „ЕЛПАК-Лизинг” ЕООД обща достав-
на цена по обособената позиция  за цялото необходимо количество биохимични 
реактиви за срока на поръчката, посочено в Техническата спецификация, е в раз-
мер на 12 261,40 лв. без ДДС, а не 5324,52 лв. без ДДС.Това е и коректната цена, 
която трябва да бъде съпоставена с цената, предложена от другия участник, за да 
бъде определена и най-ниската цена по тази обособена позиция. След като из-
върши тези преизчисления комисията пристъпи към оценяване на  предложени-
ята  на участниците по показателя ЦО, както следва: 

1. „ЕТГ" ЕООД  
Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция в размер на   7070,00 лв.без  ДДС. Това е и  най-ниската  предложена 
от участник обща цена за  24-те номенклатурни единици за необходимото  коли-
чество по Техническата спецификация. 
ЦО = (Цмин (7070,00/ Цу(7070,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 

2. „ЕЛПАК-Лизинг” ЕООД 
 Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция,  (за 24-те номенклатурни единици за необходимото  количество по 
Техническата спецификация) в размер на  12 261,40 лв.без  ДДС. 
ЦО = (Цмин (7070,00/ Цу(12 261,40 ) х 60 = 34,60 точки. 
КО = ТО(33,33) + ЦО(34,60) = 67,93 точки. 
Обособена позиция 14. Серологични тестове 

1. Медицинска Техника Инженеринг" ООД е единствения участник, пред-
ставил оферта за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 10 номенклатурни единици)- 971,60 лв.без  ДДС.  
ЦО = (Цмин (971,60/ Цу(971,60) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
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Обособена позиция 15. Затворена система за вземане на кръв 
1. Медицинска Техника Инженеринг" ООД  

Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 10 номенклатурни единици;)- 25 720,00 лв.без  
ДДС. 
ЦО = (Цмин (15 880,00/ Цу(25 720,00 ) х 60 = 37,04 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(37,04) = 77,04 точки. 

2. „Истлинк България” ЕООД 
Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 10 номенклатурни единици;)- 15 880,00 лв.без  
ДДС . 
ЦО = (Цмин (15 880,00/ Цу(15 880,00 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(15,42) + ЦО(60) = 75,42 точки. 
Обособена позиция №16. Реактиви и консумативи за Биохимичен анализа-
тор, Dimension Xpand Plus - затворена система 

1. „Марвена Диагностика " ООД е единствения участник, представил 
оферта за изпълнение на поръчката.  

 Участникът е предложил  обща доставна цена за всички продукти по тази обосо-
бена  позиция  , (която включва 69 номенклатурни единици)-  76 777,74 лв.без  
ДДС. 
ЦО = (Цмин (76 777,74/ Цу(76 777,74 ) х 60 = 60 точки. 
КО = ТО(40) + ЦО(60) = 100 точки. 
Резултатите от извършеното от комисията оценяване по показателите от Мето-
диката за оценка за всяка от обособените позиции, включени в предмета на об-
ществената поръчка са отразени в систематизиран вид в изготвената от комисия-
та таблица( приложение №1 от настоящия протокол). 
Въз основа  на така получените резултати от комплексната оценка на офертите на 
участниците по  обособени позиции, и на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП  коми-
сията с единодушие прие следните РЕШЕНИЯ: 
 
                                     
                       1/  КЛАСИРА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  в откритата процедура 
по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет " „Перио-
дични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфек-
танти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”.  гр.Първомай" по 
обособени позиции както следва: 
По обособена позиция №1-  " Общоболнични консумативи" 

I. място - „Медицинска техника инженеринг" ООД  със  100 точки (единс-
твен участник) 

По обособена позиция №2 " Хирургичен шевен материал"-  
няма оферирани цени                     
По обособена позиция №3 " Хирургичен шевен материал" 

I. място- „Медицинска техника инженеринг" ООД със  73,21 точки. 
II. място – „Ка-М Медикъл“ ЕООД със 66,99 точки.  

 
По обособена позиция № 4 -  " Еднократно стерилно облекло и бельо"  

I. място  - „ Агарта - ЦМ" ЕООД – 87,49  точки. 
II.  място  - „Истлинк България" ЕООД  -  79,17 точки. 
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 По обособена позиция №5 " Опаковъчен материал за стерилизация" 
I. място  -   „Медицинска техника инженеринг" ООД – 93,52точки . 
II. място  - " Агарта- ЦМ" ЕООД с 92,50 точки. 

      
  
По обособена позиция №6 " Дезинфектанти"  

I. място- „Медицинска техника инженеринг" ООД със 100 точ-
ки(единствен участник) 

 
По обособена позиция № 7 – "Консумативи и реактиви  за  Cobas Integra 400 
Plus 

I. място „Хроно" ООД  с  100 точки (единствен участник) 
        
 
 По обособена позиция №8 "Консумативи за електорилитен анализатор 
Medica Easy Lyte Plus  

I. място „ЕТГ" ЕООД  със  100 точки (единствен участник) 
 
По обособена позиция №9 "Консумативи и Реактиви и контроли  за ERMA 
РСЕ- 210" 

I. място „ЕТГ" ЕООД  със  100 точки (единствен участник) 
 
По обособена позиция №10 "Реактиви за Medonic CA - 620 / М*" 

I. място „Медицинска техника инженеринг" ООД  със  100 точки (единст-
вен участник) 

 
 
По обособена позиция №11 "Консумативи за биохимичен анализатор 
Technicon RA " 

I. място „ЕТГ" ЕООД  със  100 точки (единствен участник) 
 

 
По обособена позиция №12 "Консумативи  и Реактиви за Коагулометър 
Sysmex CA - 560 - затворена система" 

I. място „Марвена  Диагностика „ ООД  със 100 точки (единствен участ-
ник) 

 
По обособена позиция №13 „Биохимични реактиви „ 

I. място „ЕТГ" ЕООД   със  100 точки.  
II. място   -  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД  със  67,33 точки. 

 
По обособена позиция №14 "Серологични тестове" 

I. място   -  „Медицинска техника инженеринг" ООД   със  100  точки (един-
ствен участник) 

 
По обособена позиция №15  "Затворена система за вземане на кръв" 

I. място „Медицинска техника инженеринг" ООД със 77,04 точки. 
II. Място „Истлинк България“ ООД със 75,42 точки. 
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Заличена 

информация 

по чл.2 

ЗЗЛД и 

чл.42 ал.5 от 

ЗОП 

По обособена позиция №16 "Реактиви и консумативи за Биохимичен анали-
затор Dimension Xpand Plus - затворена система“ 

I. място „Марвена Диагностика“ ООД  със 100 точки (единствен участник) 
 
            2/ ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДА ОПРЕДЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ по 
всяка от обособените позиции на обществената поръчка, тези участници, чиито 
оферти са класирани на първо място. 
 
С приемането на тези свои решения, съставянето и подписването на настоящия 
протокол в 15.30 часа на 19.11.2018 г. комисията завърши своята работа.  Предсе-
дателят закри заседанието на комисията и обяви приключването на дейността й, 
като разпореди на основание чл.60, ал.3 от ППЗОП съставените за работата на ко-
мисията доклад, протоколи и цялата документация от проведената открита про-
цедура да се предадат на Възложителя.   
           

 Председател:__________________ 
 
 Членове: __________________ 
 
  __________________ 
 
  __________________ 
 
  __________________ 


