


 

 

2. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 2969/01.12.2014год., постъпила в 

12.17ч.,  на фирма „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан 

непрозрачен плик с Ценово предложение. Пликът с Ценовото предложение беше 

подписано от трима членове на комисията. Комисията пристъпи към проверка на 

представените документи. Комисията установи, че са представени всички 

изискуеми документи, както и че техническото предложение на кандидата отговаря 

на изискванията на Възложителя. Предвид на това Комисията допуска кандидата 

до по – нататъшно участие. 

3. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 2970/01.12.2014год., постъпила в 

13.40ч.,  на фирма „МЕГАДОМ” ООД. 

В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан 

непрозрачен плик с Ценово предложение. Пликът с Ценовото предложение беше 

подписано от трима членове на комисията и представителя на „Елпак лизинг” 

ЕООД. Комисията пристъпи към проверка на представените документи. Комисията 

установи, че са представени всички изискуеми документи, както и че техническото 

предложение на кандидата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид на 

това Комисията допуска кандидата до по – нататъшно участие. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на 

допуснатите участници както следва:  

 

1. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма ЕТ „БИОМЕД – НИКОЛАЙ 

ГОЛОМЕХОВ” с оферта с вх.№ 2967/01.12.2014год. 

 Кандидата участва за 1 обособена позиция, като ценовото му предложение е 

както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – 22670.00 лв. Без ДДС 

 2. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

с оферта с вх.№ 2969/01.12.2014год. 

 Кандидата участва за 1 и 2 обособена позиция, като ценовото му 

предложение е както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – 23507.00 лв. Без ДДС 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 13068.00 лв. Без ДДС 

3. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма „МЕГАДОМ” ООД  с оферта 

с вх.№ 2970/01.12.2014год.  

Кандидата участва за 3 обособена позиция, като ценовото му предложение е 

както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – 4333.00 лв. Без ДДС 

   ІІІ.След сравняване на ценовите предложения на участниците, съобразно 

определеният в документацията критерий, комисията класира участниците, както 

следва: 

 



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

1. ЕТ „БИОМЕД – НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ” 

2. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

  1. „МЕГАДОМ” ООД   
 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет  „продажба и доставка на медицинска и 

лабораторна апаратура, медицински инструментариум и електрически уреди за 

нуждите на проект «Модерно професионално оборудване на клиничната база на 

ПГВМ «Иван П. Павлов» - основа за подготовка на висококвалифицирани 

ветеринарни техници и лаборанти», за 2014 година по обособени позиции с 

участниците, класирани на първо място, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

1. ЕТ „БИОМЕД – НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ” 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

  1. „МЕГАДОМ” ООД   

 

Комисия:  

 

1.  адв.Христо Панайотов ....................../п/..................... 

 

2. г-жа Юлия Колибарова ..................../п/......................  

 

3. г-жа Мариана Цонева ........................./п/.................... 

 


