ПРОТОКОЛ
Днес, 15.04.2020г. 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: д-р Борислав
Александров Борисов - началник отделение „Образна диагностика“, и Бойко
Стойнев Георгиев - зам. директор по административно стопанска и финансова
дейност и гл. счетоводител, назначена със заповед №44/15.04.2020г. на
изп.директор на горното дружество, започна работа по разглеждане на
постъпилите оферти за участие в процедурата по „Доставка на медицинска
апаратура“ за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил.
Процедурата е по реда на открита процедура по чл.20, ал.1 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферта е подал следния
участник:
1. „Сименс хелткеър“ ЕООД, гр.София, ЕИК203474500, гр.София, р-н
Илинден, ул.“Кукуш“№2;
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица.
Комисията отвори офертата и в нея намери запечатани пликове с ценови
предложения за двете позиции, и техническо предложение, като трима от членовете на
комисията разписаха пликовете с ценовите предложения и техническото предложение.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертата и
установи, че е представен еЕЕДОП, както и изискваните от възложителя документи, в
т.ч. и декларации за съгласие с клаузите на проекто-договора.
Комисията, не установи наличие на обстоятелства, водещи до отстраняване на
участника, в това число и такива по чл.54, ал.8 от ППЗОП, както и поради
несъответствие на офертата с изискванията на възложителя поради, което ще отвори
ценовите предложения на участника и ще ги оцени, доколкото те отговарят на
изискванията на възложителя.
С оглед горното комисията единодушно
РЕШИ:
Определя ден и час за отваряне на ценовите предложения както следва:
18.05.2020г. от 8,30ч., когато комисията ще продължи своята работа.
Да се обяви датата и часа на отваряне на ценовите предложения в профила на
купувача.
КОМИСИЯ:
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