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РЕШЕНИЕ

№ ..... 2016г.
за класиране на участниците и определяне на изпълнител 

на обществена поръчка -  открита процедура по реда на ЗОП

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 
15.04.2016г.) във връзка с § 18 от ЗОП (ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) и отразени резултати в 
Протокол № 1 от 17.05.2016г., Протокол № 2 от 01.06.2016г. и Протокол № 3 от 
07.06.2016г., приключен на 09.06.2016г. на Комисия, назначена с моя Заповед № 1258 от 
17.05.2016г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
Конфокален микроскоп и апарати за рехабилитация и ерготерапия за нуждите на 
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”, под иден. № 
00373-2016-0006 в АОП. Поръчката е открита с Решение № 837 от 05.04.2016г. на проф. 
двмн Иван Въшин -  Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора.

ОБЯВЯВАМ
I. КЛАСИРАНИТЕ участници, както следва:
За обособена позиция № 1 „Конфокален микроскоп“
Гво място - „Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София с Оферта с вх. № 

2441 от 16.05.2016г., 10,44ч. -  седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ж.к 
Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/, ЕИК 831641528, представлявано от Йонка 
Христова Гетова-Христанова -  Управител. Предложена цена -  440 000,00 лв. 
(четиристотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС.

За обособена позиция № 2 „Апарати, необходими за обучение по специалност 
Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Гво място - „Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София с Оферта с вх. № 
2441 от 16.05.2016г., 10,44ч. -  седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ж.к 
Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/, ЕИК 831641528, представлявано от Йонка 
Христова Гетова-Христанова -  Управител. Предложена цена -  26 990,00 лв. (двадесет и 
шест хиляди, деветстотин и деветдесет лева) без ДДС, разделена по отделните апарати, 
както следва: Апарат за ултразвукова терапия -  6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин 
лева) без ДДС; Апарат за магнитотерапия -  8 580,00 лв. (осем хиляди, петстотин, 
осемдесет лева) без ДД; Терапевтичен лазер -  6 080,00 лв. (шест хиляди и осемдесет лева) 
без ДДС; Апарат за интерферентна и електротерапия -  5 830,00 лв. (пет хиляди, 
осемстотин, тридесет лева) без ДДС.

II. УЧАСТНИКА, класиран на първо място:
за обособена позиция № 1 „Конфокален микроскоп“ - „Медицинска техника 

инженеринг” ООД гр. София с Оферта с вх. № 2441 от 16.05.2016г., 10,44ч. -  седалище и 
адрес на управление: гр. София 1750, ж.к Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/,
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ЕИК 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова -  Управител. 
Предложена цена -  440 000,00 лв. (четиристотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС.

за обособена позиция № 2 „Апарати, необходими за обучение по специалност 
Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ - „Медицинска техника инженеринг” ООД 
гр. София с Оферта с вх. № 2441 от 16.05.2016г., 10,44ч. -  седалище и адрес на 
управление: гр. София 1750, ж.к Младост 1, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов“/, ЕИК 
831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова -  Управител. 
Предложена цена -  26 990,00 лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин и деветдесет лева) 
без ДЦС, разделена по отделните апарати, както следва: Апарат за ултразвукова терапия -  
6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДЦС; Апарат за магнитотерапия -  8 580,00 
лв. (осем хиляди, петстотин, осемдесет лева) без ДЦ; Терапевтичен лазер -  6 080,00 лв. 
(шест хиляди и осемдесет лева) без ДЦС; Апарат за интерферентна и електротерапия -  5 
830,00 лв. (пет хиляди, осемстотин, тридесет лева) без ДЦС.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша № 18 
факс: 02 9807315
Електронна поща -  cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес -  http://www.cpc.bg

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от 
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен 
срок от уведомяването.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 
15.04.2016г.), настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника.

Ректор на
, Тракийски университет гр. Стара Загора:

(проф.двмн Иван Въшин)
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