ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 13.02.2020 г. в 10:00 часа в ст. 340 – 3 ет., Ректорат на Тракийски университет гр.
Стара Загора, се проведе 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:
Председател: доц.д-р Диан Канъков – зам.декан Клинична дейност, стажове и практики
на Ветеринарномедицински факултет при ТрУ гр. Стара Загора;
и членове
1. Петя Дечева – гл.експерт Обществени поръчки при ТрУ гр. Стара Загора;
2. адв. Зоя Колева – юрист;
Определени са резервни членове:
1. Гергана Маламова – гл.експерт Обществени поръки ТрУ гр. Стара Загора
2. Илиана Тонева – ръководител ФСО във Ветеринарномедицински факултет;
3. адв. Вилиана Цонева – юрист.
На заседанието не присъстваха представители на участниците съгл. 54, ал. 2 от ППЗОП,
подали оферти в настоящата обществена поръчка.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, с уведомление с изх. № 746 от 10.02.2020 г.,
всички участници в обществената поръчка са информирани за датата, часа и мястото на
отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“. Уведомлението е публикувано в главно
меню „Профил на купувача“ в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора.
На днешното заседание, Комисията ще отвори пликове „Предлагани ценови параметри“
и ще оповести направените от участниците ценови предложения по отделните обособени
позиции, за които са допуснати.
Съгласно Указанията на обществената поръчка и на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП,
за определяне на икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка по
отделните обособени позиции, критерият за възлагане е „Най-ниска цена”.
С Протокол № 3 от 17.12.2019 г., Комисията е разгледала техническите предложения на
участниците по отделните обособени позиции.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи се към отваряне на плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите до този етап на процедурата
участници по обособени позиции и оповестяване на направените ценови предложения, както
следва:
1. „Инфинита“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13:03 ч.
Пред всички присъстващи се извади плик „Предлагани ценови параметри“ и се показа,
че пликът е запечатан, цял и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията.
Предложението на участника е както следва:
- за обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой - цена за изпълнение на
обособената позиция 17 980,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева) без
ДДС.

2. „Илан медицинска апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от 23.10.2019
г., 09:09 ч.
Пред всички присъстващи се извади плик „Предлагани ценови параметри“ и се показа,
че пликът е запечатан, цял и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията.
Предложението на участника е както следва:
- за обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой - цена за изпълнение на
обособената позиция 41 090,00 лв. (четиридесет и една хиляди и деветдесет лева) без ДДС.
3. „Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г., 09:18 ч.
Пред всички присъстващи се извади плик „Предлагани ценови параметри“ и се показа,
че пликът е запечатан, цял и непрозрачен, с положени подписи от членовете на Комисията.
Предложението на участника е както следва:
- за обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2 броя - цена
за изпълнение на обособената позиция 12 500,00 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет лева) без
ДДС.
С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
В пълен състав, при „закрити врата“ Комисията продължи своята работа по разглеждане
на ценовите предложения на участниците по отделните обособени позиции. В хода на своята
работа, Комисията направи следните констатации:
1. „Инфинита“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13:03 ч.
По отношение на обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой
Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 7 по отношение на
обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой. Предложената от участника цена за
изпълнение на обособената позиция е 17 980,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и
осемдесет лева) без ДДС. Като извърши съответните проверки по отделните компоненти на
направеното предложение, Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по
обособена позиция № 3 не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от
Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението.
Ценовото предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително
обявените условия на поръчката.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение на
участника „Инфинита“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13:03 ч. 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.
По отношение на обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой
Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 7 по отношение на
обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой. Предложената от участника цена
за изпълнение на обособената позиция е 41 090,00 лв. (четиридесет и една хиляди и
деветдесет лева) без ДДС. Като извърши съответните проверки по отделните компоненти на
направеното предложение, Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по
обособена позиция № 1 не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от
Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението.
Ценовото предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително
обявените условия на поръчката.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение на
участника „Илан медицинска апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от
23.10.2019 г., 09:09 ч. 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.
По отношение на обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“
– 2 броя
Участникът е попълнил и представил Ценово предложение – обр. № 7 по отношение на
обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2 броя. Предложената
от участника цена за изпълнение на обособената позиция е 12 500,00 лв. (дванадесет хиляди и
деветдесет лева) без ДДС. Като извърши съответните проверки по отделните компоненти на
направеното предложение, Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника по
обособена позиция № 4 не надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от
Възложителя в р-л I, т. 10 от Указанията и в т. II.2.6 „Прогнозна стойност“ от Обявлението.
Ценовото предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания и предварително
обявените условия на поръчката.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира ценовото предложение на
участника „Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г., 09:18
ч. по отношение на обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2
броя.
Комисията пристъпи към проверка за наличие на основания за прилагане на
разпоредбата на чл. 72 от ЗОП – „необичайно благоприятни оферти”. Съобразявайки се с
текста на цитираната норма, именно: „Когато предложение в офертата на участник,
свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на
неговото образуване“, Комисията не установи основание за прилагане на текста на чл. 72, ал.
1 от ЗОП, предвид броя на допуснатите оферти за участие по отделните обособени позиции.
Като взе предвид резултатите от разглеждане и оценяване на офертите на участниците,
допуснати до този етап на процедурата по отделните Обособени позиции и съобрази
утвърденият от Възложителя критерий за възлагане „Най-ниска цена”, на основание чл. 58, ал.
1 от ППЗОП Комисията прие следните РЕШЕНИЯ:
1. Комисията ПРЕДЛАГА на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора,
следното класиране на участниците по отделните обособени позиции, както следва:
- по отношение на обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой
I-во място – „Илан медицинска апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от
23.10.2019 г., 09:09 ч., ЕИК 103597142, представлявано от Анна Христова Вачкова и Илья
Григориевич Лаптев, заедно и поотделно. Предложена цена – 41 090,00 лв. (четиридесет и
една хиляди и деветдесет лева) без ДДС;
- по отношение на обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой
I-во място – „Инфинита“ ООД гр. София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13:03
ч., ЕИК 202064441, представлявано от Иво Лазаров Лазаров, Пламен Димитров Димитров и
Александър Емилов Гроздев, заедно и поотделно. Предложена цена – 17 980,00 лв.
(седемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева) без ДДС;
- по отношение на обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“
– 2 броя

I-во място – „Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г.,
09:18 ч., ЕИК 175342920, представлявано от Валентин Андреев Тафраджийски. Предложена
цена – 12500,00 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет лева) без ДДС.
2. Комисията предлага на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора да се
сключат договори за изпълнение по обособените позиции с участниците, класирани на първо
място:
- за обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой - „Илан медицинска
апаратура“ ООД гр. Варна с оферта с вх. № 5535 от 23.10.2019 г., 09:09 ч., ЕИК 103597142,
представлявано от Анна Христова Вачкова и Илья Григориевич Лаптев, заедно и поотделно.
Предложена цена – 41 090,00 лв. (четиридесет и една хиляди и деветдесет лева) без ДДС;
- за обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой - „Инфинита“ ООД гр.
София с оферта с вх. № 5525 от 22.10.2019 г., 13:03 ч., ЕИК 202064441, представлявано от
Иво Лазаров Лазаров, Пламен Димитров Димитров и Александър Емилов Гроздев, заедно и
поотделно. Предложена цена – 17 980,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет
лева) без ДДС;
- за обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2 броя „Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г., 09:18 ч., ЕИК
175342920, представлявано от Валентин Андреев Тафраджийски. Предложена цена – 12
500,00 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет лева) без ДДС.
На основание чл. основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106,
ал. 1 от ЗОП, Комисията ще изготви доклад за своята работа, който ще се предаде на
Възложителя за утвърждаване.
С това работата на Комисията приключи в днешното заседание и същото бе закрито.
Настоящият протокол е изготвен на 19.12.2020 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)

