РЕШЕНИЕ
№ .

ш../.

на осн. Чл.181, ал.6 от ЗОП
Подписаният д-р Александър Стефанов Величков, изпълнителен директор на
МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми
протокол и документация от комисията в състав: председател адв. Димитър Йорданов
Димитров, и членове: Бойко Стойнев Георгиев, Елка Георгиева Дойчинова, д-р Татяна
Димитрова и д-р Борислав Александров, резервни членове: д-р Емилия Апостолова и др Николай Николов, назначена със запов_ед №74/21.11.2018г. на изп.директор на
горното дружество, разгледала и оценила постъпилите оферти за участие в процедурата
по „Доставка на хемодиализни апарати и ехограф“ за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил“, установих следното:
Процедурата е по реда на чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, алЛ, т.12 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ЕО0 Д, гр.София;
2. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ЕООД, гр.София;
3. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ £ЕЪР БЪЛГАРШГЕООД, гр.Габрово;
Комисията е извършила действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като във
всяка от офертите се намира запечатан плик с ценово предложение и техническо
предложение.
Не се установява наличие на обстоятелства за отстраняване на някой от
кандидатите, както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради,
което комисията е отворила ценовите предложения на всички участници и ги е
оценила, доколкото тези ценови предложения отговарят на изискванията на
възложителя.
При отваряне на ценовите предложения комисията е установила следните
предложени цени без ДДС:
1.

„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ЕООД, ЕИК203474500, гр.София: предложена

цена по позиция №2: 28 600лв. без ДДС;
2.

„МАРВЕНА

ДИАГНОСТИКА“ЕООД,

ЕИК200600292,

гр.София.-предложена цена по позиция №1: 15 800лв. без ДДС за един апарат, или обща
цена за четирите хемодиализни апарата - 63 200лв. без ДДС;
3.

„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД, ЕИК107516166,

гр.Габрово: предложена цена по позиция №1: 17 400лв. без ДДС, или общо за четирите
хемодиализни апарата: 69 600лв. без ДДС;
Доколкдуо комисията установи съответствие на всяка една от офертите с
предварително обявените от възложителя условия, както и това, че всички предложени
цени са под определения от възложителя праг, комисията е класирала участниците.
Доколкото не установих нарушения в провеждането напроцедурата и е
налице основание за обявяване класирането на участниците,

РЕШИХ:

Обявявам класирането на участниците в процедурата за „Доставка на
хемодиализни апарати и ехограф“ за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД,
гр.Кюстендил, както следва:
По позиция №1 „Доставка на хемодиализни апарати“:

1.

„МАРВЕНА

ДИАГНОСТИКА“

ЕООД,

ЕИК200600292,

гр.София:предложена цена по позиция №1: 15 800лв. без ДДС за един апарат, или обща
цена за четирите хемодиализни апарата - 63.200лв. без ДДС;
2.

„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРШГЕООД, ЕИК107516166,

гр.Габрово: предложена цена по позиция №1: 17 400лв. без ДДС, или общо за четирите
хемодиализни апарата: 69 600лв. без ДДС;
По позиция №2 „Доставка на ехограф“:

1.

„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ЕООД, ЕИК203474500, гр.София: предложена

цена по позиция №2: 28 600лв. без ДДС;
С оглед горното и на онование чл. 181, ал.6 от ЗОП

РЕШИХ:
Определям за изпълнител на'поръчката за за „Доставка на хемодиализни
апарати и ехограф“ за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил,
както следва:
По позиция №1 „Доставка на хемодиализни апарати“:

„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД, ЕИК200600292, гр.София:предложена цена по
позиция №1: 15 800лв. без ДДС за един апарат, или обща цена за четирите
хемодиализни апарата - 63 200лв. без Д ДС;
По позиция №2 „Доставка на ехограф“:

„СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР“ЕООД, ЕИК203474500, гр.София: предложена цена по позиция
№2: 28 600лв. без ДДС;
Настоящето решение да се изпрати на участниците и да се публикува в
профилана купувача, като подлежи на обжалване по реда на ЗОП.
Връзка

към

електронната

преписка

в

профила

на

купувача:
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