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Заличена ин-

формация по 

чл.2  ЗЗЛД  и 

чл.42 ал.5 от 

ЗОП 

 

“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  

тел. 0336/6 31 65 
факс.  0882 33 76 66 

e-mail mbal_par@abv.bg 
www.mbal-parvomay.com 

 

   
 УТВЪРЖДАВАМ! 

  

 
УПРАВИТЕЛ:_____________________ 

  /д-р РУМЯНА БОЙЛОВА/ 

 

  
 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 

 
 

на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в отк-

ритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични 

доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и  дезинфектанти 

за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”назначена със заповед 

№ 39/25.10.2018 г.  на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

 
 
 Уважаема г-жо Управител, 
 

Назначената с горепосочената Ваша заповед комисия 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, 

В откритата процедура с предмет „Периодични доставки на медицински кон-

сумативи, лабораторни реактиви 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., изм. с решения 

за одобряване обявление за изменение №31/21.09.2018 г. и №35/09.10.2018 г., в срока, 

посочен в последното обявление бяха  постъпили 8 (осем ) броя пакети /пликове/ 
с отбелязани входящ номер от деловодния регистър за обществени поръчки на 
възложителя, дата и час, както следва: вх. № 3/11.10.2018 г. 09:42 „ Марвена Диаг-
ностика” ЕООД гр.София по ОП№12;16; вх.№4/12.10.2018 г. 09:43 „Ка- М Медикъл” 
ЕООД гр.София по ОП№3; вх.№5/12.10.2018г. 10:35 „ЕТГ” ЕООД гр. София по ОП № 
8;9;11;13; вх. №6/12.10.2018 г. 11:10 „Хроно” ООД  гр. София по ОП № 7; вх. 
№7/17.10.2018 г. 11:35 ”Медицинска Техника Инженеринг” ООД по ОП № 
1;3;5;6;10;14;15; вх.№8/24.10.2018 г. 09:13 „Агарта – ЦМ” ЕООД по ОП №4;5; 
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вх.№9/24.10.2018г.09:14 „ЕЛПАК – Лизинг” ЕООД по ОП №13; вх.№10/24.10.2018 
г.11:36 „Истлинк България” ЕООД по ОП № 4;15. На свое публично заседание за-
почнало на 25.10.2018 г. комисията отвори офертите по реда на постъпването им 
и разгледа представените от участниците заявления/документи за съответствие-
то им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, посочени в 
обявлението. След като не установи липса, непълнота или несъответствие на инфор-

мацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изис-

кванията към личното състояние или критериите за подбор в декларираните обстоятел-

ства и посочената от  участници информация, комисията констатира, че и осемте  
участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор 
и поради това ги допусна до по-нататъшно участие в процедурата - разглеждане и 
оценяване по същество на техните  технически и ценови предложения за изпъл-
нение на поръчката. Тези констатации на комисията са  описани в  протокол 

№1/25.10.2018 г. 

В периода  25 октомври – 19 ноември 2018 г. комисията извърши последова-

телно следните действия: 

-  разгледа и анализира  техническите предложения на участниците; 

-  отвори на свое публично заседание, ценовите  предложения на участниците; 

-  извърши класиране на участниците по определения критерий „икономически най- 

изгодна оферта“.  

 

Допуснати участници и мотиви за допускането им: 

 

Всички участници, подали оферти и посочени по- горе в доклада бяха допуснати 
до разглеждане и оценяване на офертите. От анализа на  техните технически и 
ценови предложения комисията прецени, че офертите на  участниците отговарят 
на изискванията на възложителя и не са налице обстоятелства, респ. основания за 
отстраняването им. 
        Всички решения в хода на работата на комисията са приети с единодушие от чле-

новете й и са отразени в съответните протоколи. 

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 и ал. 

2 от ППЗОП, комисията изготвя настоящия окончателен доклад за дейността си и Ви 

предлага да приемете резултатите от извършената  от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на об-

ществената поръчка с горепосочения предмет, като утвърдите доклада ни и постанови-

те  окончателно РЕШЕНИЕ по чл. 108, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, с което:  

 

           1/ Да ОБЯВИТЕ класирането на участниците  за доставка на отделните номенк-

латурни единици- медицински консумативи съгласно Протокол №3/05.-19.11.2018 г., 

като ОПРЕДЕЛИТЕ за изпълнители на обществената поръчка  класираните на първо 

място участници  за съответните обособени позиции. 

 

          2/ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1  от ЗОП  да ПРЕКРАТИТЕ  процедурата  за 

възлагане на обществената поръчка в частта й по Обособена позиция №2 ХИРУРГИ-

ЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ, за която не е подадена нито една оферта. За доставката на 

тези консумативи следва на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят да  про-

веде процедура на „договаряне без предварително обявление“.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ: На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад прила-

гаме изготвените в хода на работата на комисията протоколи № 1/25.10.2018 г., № 2/ 

29.10.-01.11.2018 г.и № 3/05.-19.11.2018 г., ведно с приложенията към тях, отразяващи 

резултатите от класирането на участниците, както и цялата документация на поръчката, 

включително подадените от участниците оферти и мостри /образци на предложени за 

доставка консумативи. 

 

 

19 ноември 2018 г. 

гр.Първомай 

 

Председател: Енчо  Захариев –      ....................................... 

 

                                         Членове: 

 

1. д-р Димитра Филипова – ....................................... 

 

 

2. Гинка Балева – ....................................................... 

 

 

3. Недялка  Вълканова – ............................................ 

 

 

4. Николай  Митков – ................................................. 

                     

                    

                      

 


