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ДО 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД 
 

Д О К Л А Д 
 

По чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП 

От комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти подадени в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН, за 2020г.“, 
по 4 (четири) обособени позиции, назначена с Ваша Заповед № 44/04.02.2020г.  

 

На 24.02.2020 г. приключи работата на назначената Ваша Заповед № 

44/04.02.2020г., комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-
ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН, за 2020г.“, по 4 (четири) обособени позиции. 

Комисията проведе заседания на 04.02.2020 г. и 20.02.2020 г., за което са 

съставени протоколи, отразяващи нейната работа за провеждане на процедура 

публично състезание по Закона за обществените поръчки.  

За обществената поръчка е публикувано обявление в електронната страница на 

Агенцията за обществени поръчки под № 00186-2020-0001. В обявения срок за 

подаване на оферти в деловодството на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД са постъпили 2 (две) 

оферти. 

Участниците в процедурата публично състезание подали оферти на хартиен 

носител са: 

 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 831641528, 

представил оферта вх. № 52/31.01.2020г. за ОП 2 и 3; 

  „ГЮС“ ООД, гр. София, ЕИК 010277348, представил оферта вх. № 

53/31.01.2020г., за ОП 4; 

Комисията констатира, че за ОП 1 - Доставка на 1 (един) брой трисекционен 

стол за вземане на кръв и на 1 (един) брой медицинска табуретка с метална основа,  

няма подадени офертни предложения, предвид на което предлага на Възложителя, 

процедурата само по тази обособена позиция, на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, 

да бъде прекратена. 

Комисията извърши класиране на участниците, по всяка обособена позиция, за 

която има подадени оферти, като крайните резултати са обективирани в Протокол 

№2/24.02.2020г. 

Предложение 

за сключване на договор с класираните на първо място участници 

 

УВАЖАЕМА Д – Р ДУДЕВСКА, 

Комисията прави предложение за сключване на договори с класираните на 

първо място участници, по съответните обособени позиции, подробно описани в 

Протокол №2/24.02.2020г.. 

Към настоящия доклад прилагаме всички документи, изготвени в хода на 

работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 
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мнения и др., както и цялата документация за проведената процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на 
„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН, за 2020г.“, по 4 (четири) обособени позиции. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ   /...............П................./ 

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. БОНКА ПЕТРОВА /................П..................../   

        

           2. РОЗИТА СПАСОВСКА /....................П.................../   

                 

                           3. Д-Р МИРОСЛАВ СУБАШКИ     /..................П..................../   

                  

                          4.  ДИЛЯНКА ЧЕРВЕНКОВА /..................П..................../                            

 

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 

 


