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ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на 
медицинска апаратура - цифров ехограф от висок клас, предназначен за кардиологични и 
съдови изследвания за Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ” 
ЕАД”, обявена с Решение № РД-03-59/07.07.2015 г., назначена със Заповед № - РД -  02- 
383/04.08.2015г.

На 11.09.2015 г. от 11.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворен 
плика с ценовото предложение на допуснатия участник. С писмо изх. № 781 / 08.09.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Плик № 3 на 
допуснатия участник.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори Плик № 3 на допуснатия участник “С&Т България” ЕООД. Ценовото 
предложение е както следва:

Наименование на апарата -вид, модел
Единична цена 

без ДДС /лева/

Единична цена 

с ДДС /лева/

Цифров ехограф от висок клас HD15 CV, предназначен за 
кардиологични и съдови изследвания с пълен софтуер 
включително и за абдоминални изследвания, в. т. ч. на 
аксесоари, както следва:

48 000.00 57 600.00

1 .Секторен широколентов трансдюсер с честотен обхват от 2 
до 5 MHz, базиран на монокристална технология. Да 
поддържа 2D, PW/CW, HPRF, цветен, мощен и тъканни 
Доплери и хармоничен образ. Приложения: Кардиологични за 
възрастни и корполентни възрастни пациенти, както и такива 
със замърсени акустични прозорци и транскраниални 
приложения.

8 000.00 9 600.00

2.Съдов широколентов трансдюсер с честотен обхват от 3 до 
12 MHz. Да поддържа 2D, PW цветен, мощен доплери и 
хармоничен образ. Да поддържа минимум 10 градуса 
трапецоидален образ, както и панорамен образ.

5 500.00 6 600.00

3.Черно - бял фото принтер 1 500.00 1 800.00

Общо без ДДС: 63 000,00 лева 

Общо с ДДС: 75 600,00 лева
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Класирането се извърши съобразно избрания критерии за най-ниска цена, при изпълнени 
всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията. Ценовото предложение на 
допуснатия участник е в рамките на прогнозната стойност.

Отправеното предложение на единствения допуснат участник не подлежи на сравнение с 
оглед критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена.

Мотивирана от горното обстоятелство, Комисията единодушно

РЕШИ:

Класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска цена” 
участника “С&Т България” ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
класираният на първо място участник “С&Т България” ЕООД.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 
72, ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на 
Възложителя на за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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