ПРОТОКОЛ

Днес, 19.07.2016г. в гр.Кюстендил, в 8,00ч. в заседателна зала към кабинета на
изпълнителния директор на М БАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил,
комисията назначена със заповед на изпълнителния директор № 52 от 18.07.2016г. в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Ж ивка Димитрова Стойкова-Вълова, лекар-кардиолог в отделение по
кардиология;
2. Елка Георгиева Дойчинова - статистик, техн.сътрудник ЗОП;
започна разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата
за възлагане на обществена поръчка за «Доставка на медицински изделия за
инвазивнакардиология» за нуждите на МБАЛ Д-р Никола Василиев” АД,
гр.Кюстендил.
Представители на участници в процедурата и медии не присъстваха.
Процедурата е открита и се провежда по реда и условията на ЗОП. Оценяването
е по най-ниско предложена цена.
След получаване на представените оферти за участие и протоколът по чл.48, ал.6
от ПГ130П, комисията установи, че оферти за участие в процедурата са подали
следните участници:
1. „Алекс 01 ” ЕООД, гр. София
2. „Куантум М едикъл” ООД, гр. София
3. „Софарма Трейдинг” ООД, гр. София
4. «Вега Медикал» ЕООД, гр. София
Комисията отвори получените оферти под формата на запечатани непрозрачни
опаковки на публично заседание и по реда на тяхното постъпване, като установи, че в
тях се съдържат отделни запечатани пликове с предлагани ценови параметри.
Членовете на комисията подписаха пликовете с предлагани ценови параметри и
техническите предложения. С това приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на всеки от участниците
и установи съответствие по отношение на всички участници на лично състояние и
критерии за подбор, поставени от възложителя. Всеки дин от участниците е представил
декларация - съгласие с клаузите на договора, както и с изискванията на Наредба
№ 10/24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,
ал.6, т.1 от ЗЛПХМ. Всеки един от участниците е включен в списъка на НЗОК за
доставка на медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор.
Доколкото в документацията не са предвидени показатели за оценка от
техническото предложение, а обявения метод за оценка е „най-ниска предложена цена”,
което не налага приложението на чл.57, ал.2 и ал.З от ППЗОП, при условията на чл.57,
ал.1 от ППЗОП и съобразно обявената дата и час за отваряне на офертите - 19.07.2016г.

от 8,00ч., комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения по реда на
тяхното постъпване, като оповествявайки предложените цени, установи че оферти от
отделните участници са подадени за следните позиции и при следните цени:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София:
Позиция I: 10200лв. с ДДС; Позиция II: 10200лв. с ДДС; Позиция III: 13800лв с
ДДС; Позиция IV: 27600лв. с ДДС; Позиция V: 450000лв. с ДДС; Позиция VIII67200лв. с ДДС;
2. „Куантум М едикъл” ООД, гр. София: Позиция VII: 212600лв. с ДДС;
3. „Софарма Трейдинг” ООД, гр. София: Позиция VIII: 69840лв. с Д Д С4. «Вега Медикал» ЕООД, гр. София: Позиция V: 454500лв. с ДДС; Позиция
VII: 214200лв. с ДДС; Позиция VIII: 69120лв. с ДДС;
С оглед установените ценови предложения и обявения от възложителя метод на
оценка комисията единодушно
РЕШИ:
КЛАСИРА участниците в процедурата «Доставка на медицински изделия за
инвазивнакардиология» за нуждите на МБАЛ Д-р Никола Василиев” АД
гр.Кюстендил, както следва:
Позиция I:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 10200лв. с ДДС;
Позиция И:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 10200лв. с ДДС;
Позиция III:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 13800лв. с ДДС;
Позиция IV:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 27600лв. с ДДС;
Позиция V:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 450000лв. с ДДС;
2. «Вега Медикал» ЕООД, гр.София, при цена от 454500лв. С ДДС;
Позиция VI: няма постъпила оферта;
Позиция VII:
1. „Куантум М едикъл” ООД, гр. София, при цена от 2 12600лв. с ДДС;
2. «Вега М едикал» ЕООД, гр.София, при цена от 214200лв. С ДДС;

Позиция VIII:
1. „Алекс 01” ЕООД, гр. София, при цена от 67200лв. с ДДС;
2. «Вега Медикал» ЕООД, гр.София, при цена от 69120лв. с ДДС;
3. „Софарма Трейдинг” ООД, гр. София, при цена от 69840лв. с ДДС;

С класиране на участниците комисията приключи своята работа и изготви доклад по
чл. 60, ал.1 от ППЗОП, който предаде на възлож ителя заедно с протоколът,
документацията и всички оферти в процедурата.

