
П Р О Т О К О Л  №2/ 10.01.2017ГОД. 
за разглеждане на деновите предложения

Днес, 10.01.2017год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на 
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 
два броя нови респиратори- два броя нови анестезиологични апарати и 
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“, открита на основание на Решение № 
РД- 10- 795/28.10.2016 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д- 
р Ст. Киркович АД и прекратена с Решение № РД - 10-828/15.11.2016 
год., назначена със Заповед № РД-10-908/08.12.2016 год. за обособена 
позиция № 1 с наименование „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация 
и гаранционна поддръжка на два броя респиратори за нуждите на УМБАЛ 
„ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - гр. Стара Загора, както и обучение на 
медицинските специалисти и други лица за работа с респираторите» и за 
обособена позиция № 2 с наименование «Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционна поддръжка на два броя анестезиологични 
апарата за нуждите на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - гр. 
Стара Загора, както и обучение на медицинските специалисти и други 
лица за работа с анестезиологичните апарати”, проведе своето второ 
заседание за отваряне и разглеждане на ценовото предложение на 
участника "Сани Мед" ЕООД, гр. София, съдържащо се в подадената от 
този участник оферта за участие в процедурата по обособена позиция № 3 
-  доставка на 4 броя нови апарати за хемодиализа и обучение на 
медицински специалисти и персонал за работа с апаратите за нуждите на 
УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - гр. Стара Загора:

Назначената комисия е в следния състав:
Председател:
1. Д-р Стефан Петров Шишков -  Заместник Директор Административни 
дейности
Членове: ГХ
2. Д-р Росен Недялков Илиев -  лекар хемодиалцз.^
3. Доц. 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
Резервни членове:
1. адв. Татяна Кекевска
2. Ваня Бонева Богданова -  Ръководител Общ.поръчки
3. Таня Радевска -  гл.мед.сестра

При провеждане на настоящото второ заседание и поради 
отсъствието на д-р Росен Илиев, същият бе заменен с резервния член Ваня 
Богданова.

Членовете на комисията отвориха плик № 3 - „предлагани ценови 
параметри” на "Сани Мед" ЕООД, гр. София.
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