


3. Доц. Д-р Илия Димитров Попов -  ВР.И.Д. Началник клиника 1-ва 
Вътрешна Клиника с дейност Нефрология

4. Адв. Христо Панайотов
S-f

5. инж.Пламен Йорданов Чувиков - Н-к капитално строителство и 
инв. проекти

Резервни членове:
1. адв. Татяна Кекевска
2. Ваня Бонева Богданова -  Ръководител Общ.поръчки
3. Таня Радевска -  гл.мед.сестра

По време на работата на комисията, на проведено първо нейно 
заседание на 08.12.2016год., поради ползване на платен годишен отпуск, 
трима членове на комисията бяха заменени от резервните членове: 
председателят д-р Стефан Шишков -  от адв.Татяна Кекевска, 
инж. Пламен Чувиков - от Ваня Богданова, 
д-р Илия Попов -  от Таня Радевска.

На 10.01.2017год. се проведе второто заседание на комисията, 
като поради отсъствие на д-р Росен Илиев, същият бе заменен от 
резервния член Ваня Богданова.

Комисията приключи своята работа в състав:
Председател:
1. Д-р Стефан Петров Шишков -  Заместник Директор
Административни дейности
Членове:
2. Ваня Бонева Богданова -  Ръководител Общ.поръчки
3. Дод. Д-р Илия Димитров Попов -  ВР.И.Д. Началник клиника 1-ва 

Вътрешна Клиника с дейност Нефрология
4. Адв. Христо Панайотов
5. инж.Пламен Йорданов Чувиков - Н-к капитално строителство и 

инв. проекти
II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както 

и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й:
Заповед № РД- 10-908/08.12.2016год. на Изпълнителния директор 

на „УМБАА Проф. д-р Ст.Киркович” АД -  Заповед за назначаване на 
комисия

Заповеди за промяна не са издадени.
III. Кратко описание на работния процес.

Действията на комисията са извършени съобразно разпоредбите 
на ЗОП, ППЗОП и указанията на Възложителя.

IV. Участници в процедурата.
В срока за подаване на оферти -  07.12.2016г. е постъпила 1/една/ 

оферта, подробно описана в „Списък с оферти” .__________________________
№
по

ред
Име на фирма Адрес Телефон Факс E-mail

Вх.№ на 
оферта

Час на 
подаване

1 "Сани Мед" ЕООД

гр. София, бул. 
"Цар Борис III", 

№ 201 А, офис 1 0878/349677 02/9879533
sanimed@qmail.c

om
РД 23-10598/ 

06.12.2016Г. 10.20



Офертата е получена от деловодител от деловодството на болницата 
от Председателя на комисията, за което е съставен протокол от 
08.12.2016год.

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 
офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е 
приложимо.

Комисията проведе първо заседание на 08.12.201бгод., което 
започна в Ю.ООчаса.

Като установи наличието на изискуемия кворум, председателят на 
комисията откри публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП 
за отваряне на получените оферти в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на 
комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че на заседанието на 
комисията не присъстват участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, и представители на средства за масова 
информация.

Всички членове на комисията, след като се запознаха със списъка с 
участниците след обявяване на протокола за приемане на оферти, 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП.

Председателят на комисията отвори офертата на участника, 
установи наличието на документи и отделен запечатан, с ненарушена 
цялост непрозрачен плик с наименование „Плик № 3: Предлагани 
ценови параметри” за участие по обособена позиция № 3 - „Доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на четири 
броя апарати за хемодиализа, както и обучение на медицински 
специалисти и персонал за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович” АД град Стара Загора.

Трима от членовете на комисията подписаха запечатания 
непрозрачен плик с наименование „Плик № 3: Предлагани ценови 
параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха документите, 
представляващи предложение за изпълнение на поръчката на участника.

Председателят на комисията оповести съдържанието на 
документите извън запечатания непрозрачен плик.

С тези действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Комисията продължи своята работа, като разгледа документите, 
представени от участника по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията на ЗОП и на възложителя, описани в документация на 
откритата процедура към личното състояние и критериите за подбор. 
Комисията установи, че участникът е подал оферта по обособена 
позиция № 3 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна 
поддръжка на четири броя апарати за хемодиализа, както и обучение на



медицински специалисти и персонал, за нуждите на УМБАА „Проф. д-р 
Стоян Киркович АД, град Стара Загора”.

След като извърши съответни справки и проверка на представените 
документи, комисията установи, че участникът е представил всички 
изискуеми документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП и изискуемите от 
възложителя такива. Не се установиха липси, непълноти и 
несъответствия на информацията, представена от участника и 
съдържаща се в документите.

Комисията разгледа представеното от участника техническо 
предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 и 
установи, че предложението на участника отговаря на поставените от 
възложителя условия и съдържа изискуемите от възложителя документи. 
Съответствието на предлаганите от участника апарати с изискванията 
на възложителя относно техническите им изисквания и работни 
характеристики бе проверено от д-р Росен Недялков Илиев, като 
комисията единодушно прие неговия доклад.

Поради това комисията прие, че офертата на участника отговаря на 
предварително обявените условия и допусна до по-нататъшно участие 
участника "Сани Мед" ЕООД, гр. София, ЕИК 121427533.

Комисията взе решение, на основание чл. 57, ал. 2 и ал. 3 
отварянето на ценовата оферта на участника да се извърши на 
10.01.2017год., 10 часа, в Заседателната зала на УМБАА „Проф. д-р 
Стоян Киркович АД, град Стара Загора, за което на сайта на 
възложителя: umbal-kirkovich.org, в раздел „Профил на купувача” и 
електронната преписка на процедурата бе обявена датата на отваряне 
на ценовото предложение. Протокол№ 1/08.12.2016г. от проведеното 
първо заседание бе изпратен на участника с придружително писмо с 
известие за доставяне /обратна разписка/. Протоколът е получен от 
участника на 23.12.201 бг.

Комисията приключи своята работа на 22.12.201бгод.
Комисията проведе второ заседание на 10.01.2017год. от 10:00 

часа, в заседателната зала УМБАА „Проф. д-р Стоян Киркович АД, град 
Стара Загора”.

На това заседание комисията разглежда отвори съдържащия се в 
офертата на участника Плик № 3 „Предлагани ценови параметри” по 
обособена позиция № 3, като подписа и съдържащите се в плика 
хартиена папка и лист, представляващ ценовото предложение на 
участника.

Председателят на комисията обяви ценовото предложение на 
участника, а именно:

Цената за доставка на четири броя нови апарати за хемодиализа, 
както и обучение на медицински специалисти и персонал за нуждите на 
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА“ по
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