ПРОТОКОЛ
Днес, 16.01,2019г. в 8,00ч. 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 Пламен Петков,
назначена със заповед № 2/08.01,2019г. на изп.директор на горното дружество, започна работа
по разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедурата по „доставка на система за
хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп“ за нуждите на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З от ЗОП.
Процедурата се провежда след продължаване на срока от първоначално определената
дата - 09.01.2019г., до която оферта е постъпила само от един участник.
От представения на комисията списък и оферта се установи, че оферта за участие е
подал само един участник: „Тримед медикъл'‘ООД, гр.София, ЕИК200501323.
При започване работата на комисията не присъстваха представители на участници или
медии.
Комисията извърши действията, указани в чл. 96, ал.З и сл. от ППЗОП като отвори
офертата и обяви ценовото предложение в нея, а именно: 49 900лв. без ДДС, плюс дължимото
се ДДС.
Комисията разгледа приложените към офертата документи и установи:
В офертата на „Тримед медикъл“ООД са представени докумети, от които може да се
направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Не е декларирано
използването на подизпълнител.
От съпоставка на техническата спецификация на възложителя и техническите
характеристики на предложения за доставка апарат се установи, че е налице съответствие на
последнияс изискванията на възложителя.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно
РЕШИ:
КЛАСИРА на първо място в процедурата „Тримед медикъл“ООД, гр.София,
ЕИК200501323, при цена от 49 900лв. без ДДС и 59 880 лв. с ДДС.
Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с „Тр
медикъл“ООД, гр.София, ЕИК200501323.
Комисията приключи своята работа н
.2019г. и предай^
офертите на възложителя.
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