ПРОТОКОЛ

Днес, 17.12.2018г. в гр.Кюстендил, 8,00ч. в заседателна зала към кабинета на
изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил,
комисията назначена със заповед на изпълнителния директор №83 от 14.12.2018г. в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Иван Пипонов - нач. ОТРО;
2. д-р Невена Бобошевска - нач. ООБ
3. д-р Никола Абрашев - нач. Микробиология
4. д-р Владимир Наунов - кардиолог-инвазист
5. д-р Цветанка Портарска - нач. Клинична лаборатория
6. Митра Борисова - ст. Сестра в Хемодиализа
7. Нели Евтимова - главна мед.сестра
8. Нели Славова - операционна сестра
9. Димка Михайлова - ст.мед.сестра в ОХБ
10. Галина Гогева - магистър фармацевт;
11. Елка Георгиева Дойчинова - статистик, техн.сътрудник ЗОП;
12. Бойко Георгиев - гл. счетоводител
Резервни членове:Елена Ангелова -счетоводител и Мариана Христова - ст. мед.
сестра Кл. лаборатория.
Която започна разглеждане и оценка на постъпилите оферта за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка за «Доставка на медицински изделия
и консумативи» за нуждите на МБАЛ Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е открита.
Представители на участници в процедурата и медии не присъстваха.
От представеният на комисията списък и оферти се установи, че оферта за
участие впроцедурата са подали следните участници:

1. „КА-М МЕДИКЪЛ” ЕООД
2. „Бул Био - НЦЗПБ ” ЕООД
3. „Аквахим“ АД
4. „БИКОМЕД „ ООД
5. „АА Медикъл България“ ООД
6. „АЙФ Фарма“ ООД
7. „Елит Медикал“ ООД
8. „Марвена Диагностика“ ЕООД
9. „Благи“ ООД
10.„Софарма“АД
11. „Соломед“ ЕООД
12. „Оптим Ко“ ООД

13.„Софарма Трейдинг“ АД
14. „Трейд Медикъл Труп“ ЕООД
15. „Медицинска техника инженеринг“ ООД
16. „Новимед Кардио“ ЕООД
17. „Г и Т“ ЕООД
18. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД
19. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ООД
20. „Ридаком“ ООД.
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица.
Комисията извърши действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като отвори
офертите по реда на постъпването им, оповести съдържанието им, като във всяка от тях
намери запечатан плик с предлагани ценови параметри по позициите, за които участват
участниците, като трима от членовете на комисията разписаха пликовете с ценовите
предложения и техническите предложения.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП,
приложени към офертите и установи, че и във всички оферти е представен еЕЕДОП,
както и изискваните от възложителя документи, в т.ч. и декларации по чл.54, ал.1 от
ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника.
Доколкото в процедурата не поставени специални изисквания към участниците
такива не подлежат на обсъждане.
Комисията не установи наличие на обстоятелства по чл.54, ал.8 от ППЗОП,
както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради, което ще
пристъпи към оценка за съответствие и качество на мострите, а след това, ще насрочи
дата за отваряне на ценовите предложения.
С оглед горното и на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията единодушно:
РЕШИ:
ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ офертите на всички участници
на този етап.
Комисията продължи своята работа по оценка на мострите за съответствие и
качество по критейрий К2, след което ще се произнесе по допускане на офертите за
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