
   

 



Комисията отвори единствено подадената оферта и обяви ценовото й 

предложение. След извършване на тази действия приключи публичната част от 

работата на комисията. 

Комисията, в закрито заседание, пристъпи към проверка на подадените 

документите за съответствие с изискванията  към лично състояние и критерии 

за подбор, поставени в обявата, в съответствие със ЗОП и ППЗОП, като 

констатира следното: 

Представената оферта и документи към нея на „Инфомед” ЕООД – София 

са в съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор, 

поставени от възложителя. 

  Въз основа на проверката комисията ПРЕДЛАГА:  

 да ДОПУСНЕ до участие подадената оферта на „Инфомед” ЕООД – 

София. 

 

ІІ. Разглеждане на техническото предложение и приложените към 

него документи на участникът, които отговaрят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор. Съдържание и направени 

предложения в техническото и ценовото предложение на допуснатият 

участник, както следва:  

 1. Предложени условия от „Инфомед” ЕООД – София, както следва:  

   - предлага: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 

видеодуоденоскоп за онагледяване на типовете диагностични и терапевтични 

процедури при обучение на студенти, специализанти и лекари специалисти в 

областта на гастроентрологията, и обучение на персонал за нуждите на  

Медицински университет-Плевен. 

    - общата стойност е в размер на 69 686.78лв. без ДДС, с вкл. всички 

транспортни разходи до място на доставка, инсталация и пускане в 

експлоатация, обучение на персонал, гаранционно обслужване. 

    - срок и място на доставка, инсталиране и пускане в експлоатация – до 

45/четиридесет и пет/ работни дни от сключване на договора; МУ-Плевен; 

    - гаранционен срок  - до 12/дванаседет/ месеца от подписване на приемо-

предавателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състояние. 

-  време за реакция за установяване на повредата: до 24/двадесет и четири/ 

часа, считано от уведомление по e-mail или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната повреда. 

- срок на валидност на офертата до 10.03.2017 г. 16:30ч. 

 

       В процес на работа комисията установи, както следва: 

1. Техническото и ценово предложение на ”Инфомед” ЕООД, 

съответства на предварително обявените условия от възложителя и са 

представени изисканите документи. 

 

ІІІ. Разглеждане и оценяване на допуснатата оферта:  

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията и 

обявлението, критерий за оценка е „най-ниска цена“. На първо място ще  



 
 
 

           


