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Д О К Л А Д

на основание чл. 103 ал.З от ЗОП

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за провеждане на процедура на пряко договаряне с предмет "Доставка 
на медицински изделия за Клиника по неврохирургия на УМБАЛ„Царица Йоанна - 
ИСУЛ”ЕАД, които НЗОК частично заплаща в условията на болничната медицинска 
помощ съгласно „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 
условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК 
заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за 
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от 
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински 
цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 
от Закона за здравето”. Процедурата е открита на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във 
връзка чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с Решение № -РД-03^П /12.06.2020 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2020-0016. В срока, определен 
от Възложителя за представяне на оферти е постъпила офертата от поканения участник 
„Вега Медикал” ЕООД с Вх.№1/18.06.2020г./ 11:13 ч.

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР КОРУКОВ,

На основание чл. 60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/, с настоящия доклад Ви информирам, че назначената с Ваша Заповед 
№-РД-02-290/19.06.2020 г. комисия в състав:

Председател: д-р Владимир Атанасов - Клиника по неврохирургия
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

приключи работата си. По време на преговорите с поканения участник страните 
постигнаха договореност за намаляване на цената за придобиването на оферираните 
медицински изделия от портфолиото на участника от лечебното заведение. Договорените
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цени на медицинските изделия по групи са посочени в Приложение № 1, неделима част от 
Доклада.

Бидейки единствено, ценовото предложение на участника се явява най-ниската 
цена. Комисията го класира на първо място и предлага да бъде сключен договор за 
изпълнение на обществената поръчка с фирма „Вега Медикал” ЕООД.

В изпълнение разпоредбата на чл. 60, ал.З от ППЗОП настоящият доклад ведно с 
протокола от извършеното договаряне и представената от „Вега Медикал” ЕООД оферта 
се представя на възложителя за утвърждаване на>*?<£..06.2020 г.

С уважение,
Комисия в състав:
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