ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 17.12.2019 г. в 10:00 часа, в ст. 340 – 3 ет., Ректорат на Тракийски университет гр.
Стара Загора, се проведе закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед № 2897 от
24.10.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни
апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски
университет гр. Стара Загора“, с уник. № в АОП 00373-2019-0030 и открита с Решение №
2453 от 17.09.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора
Назначената комисия е в състав:
Комисия в състав:
Председател: доц.д-р Диан Канъков – зам.декан Клинична дейност, стажове и практики на
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
и членове
1. Петя Дечева – гл.експерт обществени поръчки при Тракийски университет гр. Стара Загора
2. адв. Зоя Колева – юрист
Определени са резервни членове:
1. Гергана Маламова – гл.експерт Обществени поръки, Тракийски университет гр. Стара
Загора
2. Илиана Тонева – ръководител ФСО във Ветеринарномедицински факултет;
3. адв. Вилиана Цонева – юрист.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените технически
предложения на допуснатите участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, съобразно изискванията на Възложителя, разписани в р-л I. Общи
условия, т. 6 Технически спецификации от Указанията за участие, по отделните обособени
позиции, при което направи следните констатации:
1. „Инфинита“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13,03 ч.
Участникът подава оферта за обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой.
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена
Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага.
Предлага се апарат марка AOHUA модел VET8015 на Shanghai Aohua photoelectricity
Endoscope Co., Ltd. Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация - 60 (шестдесет)
к.дни, гаранционен срок – 12 месеца. В Таблица – техническо описание са посочени марка,
модел, производител и гаранционен срок. Комисията констатира, че предложените от
участника технически характеристики на апарата отговарят на изискванията на Възложителя,
разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха предложения по отделните
параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните минимални характеристики,
посочени от Възложителя.
В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4.1/ - неразделна част от
Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на
производител, както и представените брошури, Комисията не установи различия,
несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания
на Възложителя.
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Инфинита“
ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13,03 ч. до отваряне на плик
„Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 3 „Ендоскопска
система“ - 1 брой.

2. „Илан медицинска апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от 23.10.2019
г., 09,09 ч.
Участникът подава оферта за обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1
брой.
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена
Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага.
Предлага се апарат марка Esaote модел MyLab Delta на Esaote S.p.A. Италия. Срок за доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация - 60 (шестдесет) к.дни, гаранционен срок – 24 месеца. В
Таблица – техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок.
Комисията констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата
отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се
констатираха предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на
задължителните минимални характеристики, посочени от Възложителя.
В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4.1/ - неразделна част от
Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на
производител, както и представените брошури, Комисията не установи различия,
несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат със заложените изисквания
на Възложителя.
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Илан
медицинска апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от 23.10.2019 г., 09,09 ч. до
отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 1
„4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой.
3. „Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г., 09,18 ч.
Участникът подава оферта за обособена позиция № 4 „Специализирани медицински
монитори“ – 2 броя.
Участникът е подал Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 4 и попълнена
Таблица – техническо описание с техническите характеристики на апарата, който предлага.
Предлага се апарат марка ACL модел OR-PC 24 на ACL GmbH. Срок за доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация - 60 (шестдесет) к.дни, гаранционен срок – 24 месеца. В Таблица –
техническо описание са посочени марка, модел, производител и гаранционен срок. Комисията
констатира, че предложените от участника технически характеристики на апарата отговарят
на изискванията на Възложителя, разписани в р-л I, т. 6 от Указанията. Не се констатираха
предложения по отделните параметри на апарата, които да не отговарят на задължителните
минимални характеристики, посочени от Възложителя.
В хода на разглеждане на Таблица за съответствието /обр. 4.1/ - неразделна част от
Предложението за изпълнение на поръчката и представения линк към официална страница на
производител, както и представените брошури, Комисията не установи различия,
несъответствия в техническите параметри на предлагания апарат, с заложените изисквания на
Възложителя.
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията допуска участника „Медконсултинг“
ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г., 09,18 ч. до отваряне на плик
„Предлагани ценови параметри“ по отношение на обособена позиция № 4 „Специализирани
медицински монитори“ – 2 броя.
Като взе предвид извършените до момента действия по отваряне и разглеждане на
подадените оферти за участие по отделните обособени позиции, Комисията единодушно прие
следните РЕШЕНИЯ:

1. Комисията ще проведе следващото си открито заседание по отваряне на Плик
„Предлагани ценови параметри“ на всички допуснати участници по отделните обособени
позиции на 13.02.2020 г. от 13:30 часа, в стая 340, етаж 3, в сградата на Тракийски
университет гр. Стара Загора – Ректорат.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП всички заинтересовани лица да се уведомят по
подходящ начин за датата на откритото заседание на Комисията.
Уведомителното писмо с информацията за отваряне на плик „Предлагани ценови
параметри“ да се публикува в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в
главно меню „Профил на купувача”.
С това работата на Комисията приключи в днешното заседание.
Настоящият протокол е изготвен на 10.02.2020 г.
КОМИСИЯ
Председател:

Членове:

/П/
(доц. д-р Д. Канъков)
1. /П/
(П. Дечева)

Вярно с оригинала,
подписан на хартия!

2.
/П/
(адв. З. Колева)

