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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДОКЛАД
от работата 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 “

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЯРКОВ,
С Решение № 2453 ог 17.09.2019 г. и във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗОП, е обявена
обществена поръчка - открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в
експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обявена в регистъра на обществените поръчки с уник. № 00373-2019-0030
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.експ. Обществени поръчки при ТрУ гр. Стара Загора;
2. адв. Зоя Колева - юрист;
Определени са резервни членове:
1. Гергана Маламова - гл.експ. Обществени поръки при ТрУ гр. Стара Загора;
2. Илиана Тонева - ръководител ФСО във Ветеринарномедицински факултет;
3. адв. Вилиана Цонева - юрист.
Комисията проведе две открити и две закрити заседания, като резултатите от
работата по време на тях, са обективирани в съставените Протоколи, които прилагаме
към настоящия Доклад.
До крайния срок за подаване на оферти за участие в деловодството на Тракийски
университет гр. Стара Загора са постъпили 3 (три) оферти за участие, както следва:
1. „Инфииита“ 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.
Участникът подава оферта за обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1
брой.
2. „Илан медицинска апаратура“ ООД гр. Барна 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.

Участникът подава оферта за обособена позиция № 1 „40-ултразвуков апарат“ 1 брой.
3.
„Медконсултинг“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 5536 от 23.10.2019 г.,
09:18 ч., ЕИК 175342920, представлявано от Валентин Андреев Тафраджийски.
Участникът подава оферта за обособена позиция № 4 „Специализирани
медицински монитори“ ~ 2 броя.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП с Решение № 2705 от 03.10.2019 г. е
прекратена обособена позиция № 2 „Безжичен рентгенов панел“ - 1 брой, тъй като са
установени пропуски при откриването й по отношение на техническата спецификация
на апарата.
С Протокол № 3 от 24.10.2019 г., Комисията констатира наличие на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП при един от участниците. На откритото
заседание присъства представител на участник, подал оферта за участие. Не
присъстваха други лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
На основание чл. 110, ал. , т. 1 от ЗОП обособена позиция № 5 „Телемстричио
ЕКГ с холтер“ - 1 брой, е прекратена с Решение № 2910 от 25.10.2019 г., тъй като се
констатира, че няма подадени в срока, посочен в обявлението оферти за участие. В
откритото заседание влезе редовен член, поради непредвиден ангажимент.
С Протокол № 2 от 25.11.2019 г. и на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП,
Комисията разгледа постъпилите допълнения към офертата на участника съгласно
направените констатации, обективирани в Протокол № 1 от 24.10.2019 г. Всички
участници са допуснати до разглеждане на представените технически предложения на
основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП,
С Протокол № 3 от 17.12.2019 г., Комисията разгледа подробно представените
технически предложения на участниците по отделните обособени позиции. В хода на
разглеждане на Предложенията за изпълнение на поръчката, Комисията установи, че по
отношение на отделни обособени позиции, предложенията на част от участниците
отговаря!' на изискванията на Възложителя и предварително обявените условия на
поръчката. На осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията отвори и разгледа ценовите
предложения на участниците по отношение на съответните обособените позиции.
Насрочена бе дата, час и място за отваряне на пликове „Предлагани ценови
параметри.“ на допуснатите до този етап на процедурата участници. С Уведомление с
изх. № 746 от 10.02.2020 г. всички заинтересовани лица бяха информирани за датата,
часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. Уведомлението бе публикувано в
главно меню „Профил на купувача“ в официалния сайт на Тракийски университет гр.
Стара Загора.
С Протокол № 4 от 13.02.2020 г. Комисията отвори пликове „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите участници и изчете предложенията в офертите по
отделните обособени позиции. На откритото заседание не присъстваха представители
на участниците, подали оферти в настоящата поръчка. Не присъстваха други лица по
чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията разгледа представените от участниците ценови предложения по
отделните обособени позиции за съответствие с поставените от Възложителя

изисквания и условия на поръчката, предвид което на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
допусна същите до класиране. В хода на разглеждане на ценовите предложения,
Комисията констатира, че не налице наличие за прилагане на основанието по чл. 72, ал.
1 от ЗОП.
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 извърши следното КЛАСИРАНЕ на
участниците по отделните обособени позиции:
- по отношение на обособена позиция № 1 „41)-ултразвуков апарат“ - 1 брой
1-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
1-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
1-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 - 12 500,00 лв. (дванадесет хиляди и деветдесет лева)
без ДДС.
Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да се сключат договори за изпълнение по
обособените позиции с участниците, класирани на първо място, както следва:
- за обособена позиция № 1 „4В-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.
По време на работата на Комисията в състава са вземали участие определените
със Заповед № 2897 от 24.10.2019 г. резервни членове, отразено в Протокол № 1.
Комисията приключи своята работа с настоящия доклад в срока, определен като
краен със Заповед № 2897 от 24.10.2019 г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с
чл. 103, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия Доклад са:
1. Протокол № 1 от 24.10.2019 г.
2. Протокол № 2 от 25.10.2019 г.
3. Протокол № 3 от 17.12.2019 г.
4. Протокол № 4 от 13.02.2020 г.

КОМИСИЯ
Председател:
/П/
(доц. д-р Д. Канъков)

Членове:
1. /П/
(П. Дечева)
2.
/П/
(адв. 3. Колева - юрист)
3. /П/
(Г. Маламова)

Вярно с оригинала,
подписан на хартия!

