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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 
 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 44/04.02.2020 г. на Д-р 

Цветомила ДУДЕВСКА, д.м., управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, със задача да разгледа, 

оцени и класира офертите, подадени за участие 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, 

публикувано в портала за обществени поръчки с ID № 953761 от 13.01.2020 г. и Решение № 

33/13.01.2020г. за откриване на процедурата, издадено от Управителя на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД Д-р Цветомила ДУДЕВСКА 

 

 Днес, 20.02.2020г. (Четвъртък), на основание разпоредбите на Глава 25, раздел 2 от 

ЗОП, в изпълнение на Решение №33/13.01.2020г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, 

Комисията, назначена със Заповед № 44/04.02.2020 г. на Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м., 

управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в състав: 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ Троян 

     2. Д-р Нина ТОДОРОВА – Н-к кл.лаборатория 

3. Д-р Мирослав СУБАШКИ – Н-к БФЛ 

                                   4. Дилянка ЧЕРВЕНКОВА - Главна мед. сестра 

 

Резервни членове 1. Таня ФИЛИПОВА – Човешки ресурси 

                                 2. Розита СПАСОВСКА – счетоводител СБАЛББ 

 

се събра в 10,00 часа в Конферентната зала в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, за да 

продължи с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие 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.  

 На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на нито 

един от участниците. 

 Председателят на комисията обяви, че един от основните членове на комисията – 

Д-р Нина ТОДОРОВА, ползва част от законоустановения платен годишен отпуск, като за 

 

 

“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 

 



 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на 
„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2020г.“ 

2 

това заседание на комисията същата ще бъде заместена от един от резервните членове, а 

именно Розита Спасовска.  

Председателят на Комисията съобщи, че на 17.02.2020 г., на Профила на купувача е 

публикувано съобщение за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения 

на участниците. 

Отворени бяха ценовите оферти на двамата участници, по реда на постъпването им. 

Участник № 1 – „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 

831641528, оферта вх. № 52/31.01.2020г., подадена за участие по ОП 2 и 3. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като изчете 

предложената цена за ОП 2 - Доставка и гаранционно обслужване на 3 (три) броя 

електрокардиографи, а именно 11 340,00 (единадесет хиляди триста и четиридесет) лева, с 

вкл.ДДС. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като изчете 

предложената цена за ОП 3 - Доставка и гаранционно обслужване на лабораторна 

центрофуга – 1 брой, а именно 2 988,00 (две хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева, с 

вкл.ДДС. 

Участник № 2 – „ГЮС“ ООД, гр. София, ЕИК 010277348, оферта вх. № 

53/31.01.2020г., подадена за участие по ОП 4. 

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като изчете 

предложената цена за ОП 4 - Доставка и гаранционно обслужване на настолен и 

преносим спирометър – 1 брой, а именно 4 668,00 (четири хиляди шестстотин и шестдесет 

и осем) лева, с вкл.ДДС. 

Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, за всяка обособена 

позиция по отделно, както по техническа част така и по ценова част, прави следното класиране по 

избрания критерии – най-ниска цена: 

За Обособена позиция 1 

НЯМА ПОДАДЕНА ОФЕРТА. КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА ЗА ТАЗИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА. 

За Обособена позиция 2 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ГР. 

СОФИЯ, ЕИК 831641528, представлявано от инж.Йонка Гетова - Христанова, ОФЕРТА ВХ. № 

52/31.01.2020Г., с предложена най-ниска цена за ОП 2 - Доставка и гаранционно обслужване 

на 3 (три) броя електрокардиографи, а именно 11 340,00 (единадесет хиляди триста и 

четиридесет) лева, с вкл.ДДС. 

За Обособена позиция 3 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ГР. 

СОФИЯ, ЕИК 831641528, представлявано от инж.Йонка Гетова - Христанова, ОФЕРТА ВХ. № 

52/31.01.2020Г., с предложена най-ниска цена за ОП 3 - Доставка и гаранционно обслужване 
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на лабораторна центрофуга – 1 брой, а именно 2 988,00 (две хиляди деветстотин осемдесет и 

осем) лева, с вкл.ДДС. 

За Обособена позиция 4 

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „ГЮС“ ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 010277348, 

представлявано от Карл Смилов, ОФЕРТА ВХ. № 53/31.01.2020Г., с предложена най-ниска цена 

за ОП 4 - Доставка и гаранционно обслужване на настолен и преносим спирометър – 1 брой, 

а именно 4 668,00 (четири хиляди шестстотин и шестдесет и осем) лева, с вкл.ДДС. 

 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка с 

предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - 

ТРОЯН, за 2020г.“, по обособена позиция 2 и 3, да бъде определен участника предложил 

най-ниска цена, а именно „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 

831641528, представлявано от инж.Йонка Гетова - Христанова. 

 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка с 

предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - 

ТРОЯН, за 2020г.“, по обособена позиция 4, да бъде определен участника предложил най-

ниска цена, а именно „ГЮС“ ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 010277348, представлявано от Карл 

Смилов. 

 Протокола от работата на комисията, подписан от всички членове, да бъде предаден 

на Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и класирането на 

офертите за Утвърждаване. 

  

Работата на Комисията приключи на 24.02.2020г. 

 

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 


