ПРОТОКОЛ
Днес, 17.10.2016г. в 8,15ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: Елка Георгиева Дойчинова, и д-р Невена
Бобошевска, назначена със заповед №71/11.10.2016г. на изп.директор на горното
дружество, започна работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в
процедурата за доставка на „медицински изделия и консумативи“ за нуждите на
М БАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З от ЗОП и чл.97 от ППЗОП.
Процедурата се провежда след удължаване на срока с три дни поради
подаването само на една оферта до 10.10.2016г.
От представения на комисията списък се установи, че оферта е подал само
следния участник: „Бикомед” ООД, гр.София, ЕИ К130421337;
При започване работата на комисията не присъстваха други лица.
Комисията извърши действията, указани в чл. 97, ал.З и сл. от ППЗОП като
отвори офертата и в същата намери изискваните от закона документи за участие
впроцедурата и ценово предложение. Комисията не установи липса на документи и
основание за отстраняване на участника от участие в процедурата.
От ценовото предложение в офертата комисията установи, че участникът е
предложил доставка на съответните артикули при следните цени по позиции:
Позиция № 1: 74 490 лева с ДДС;
Позиция № 2: 13 800лева е ДДС;
Позиция № 3: 1 850 лева е ДДС;
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията извърши оценка на ценовото предложение на единствения учатник и
единодушно реши:
КЛАСИРА на първо място в процедурата
ЕИ К130421337, при следните цени по позиции:
Позиция № 1: 74 490 лева е ДДС;
Позиция № 2: 13 8 00л евасД Д С ;
Позиция № 3: 1 850 лева с ДДС;

„Бикомед” ООД,

гр.София,

Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка по трите
позиции е „Бикомед” ООД, гр.София, ЕИК130421337.
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Д-р Алексанъдр Стефанов Велийкощ- изпълнителен директор
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