ПРОТОКОЛ
№ 2/31.01.2020 г.
На 31.01.2020 г. в 13.30 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-23/27.01.2020 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Силвия Сюлемезова – Началник на ОКР на МБАЛ-АД- Сливен;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Пепа Стоянова – Главен счетоводител на МБАЛ-АД - Сливен;
2. Радост Симеонова-Икономист ОП и Маркетинг на МБАЛ-АД– Сливен;
се събра в пълен състав и продължи своята работа по отваряне и оповестяване на
ценовото предложение на постъпилата единствена оферта в обявената открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на
стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика“,
одобрена с Решение № РД-08-525/18.12.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р
Иван Селимински - Сливен” АД, която се провежда по реда и условията на Закона за
обществените поръчки.
При отварянето на офертите в 13.30 часа на 31.01.2020 г. не присъстваха участници,
техни упълномощени представители или представители на средствата за масова информация.
Тъй като критерия за оценка на офертите е най-ниска предложена цена Комисията
пристъпи към отваряне на Плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на единственият
допуснат до участие в процедурата участник.
Тримата членовете на комисията подписаха ценовото предложение на единствения
участник.
Коми сията констатира следното:
Предло жение с вх.№ ОПД-05 -1/24.01 .2020 г.- 09 .25 ч.- „Илан-Медицинска
апаратура" ООД гр.Варна.
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
поръчката е: 88 000,00 лв. (Осемдесет и осем хиляди лева) без ДДС и 105 600,00 лв. (Сто и пет
хиляди и шестотин лева) с начислен ДДС.
Участникът декларира, че:
1. Съгласен е, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, да запази
без промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на доставката.
2. Съгласен е, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената
поръчка да бъде в размер на 3 % от стойността на договора, която ще представи преди
подписването на същия;
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Комисията единодушно констатира, че участникът „Илан-Медицинска апаратура"
ООД гр.Варна е изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
2. Представеното ценовото предложение е във вид и форма, изисквани от
Възложителя.
3. Ценовото предложение не надвишава определената от Възложителя прогнозна
стойност на обществената поръчка – 98300,00 лв. без вкл. ДДС.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника „Илан-Медицинска апаратура"
ООД гр.Варна до класиране.
Предвид горното, вземайки предвид обстоятелството, че избрания от Възложителя
критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена” и на
основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,
Комисията единодушно класира единствения участник по степента на съответствие на
офертата му с предварително обявените от възложителя условия, а именно:
ОБЩО КРАЙНО КЛ АСИРАНЕ:
І място „Илан-Медицинска апаратура" ООД
ДДС / 105 600 ,00 лв. с ДДС/– 100.00 точки

гр.Варна – 88 000,00 лв. без

Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА
П Р Е Д Л А Г А
на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за
съвременна кардиологична диагностика“ с
„Илан-Медицинска апаратура" ООД гр.Варна
С това свое действие комисията завърши настоящото си заседание, като изготви
Доклад за своята работа.
КО МИ СИЯ :
ПРЕДСЕД АТЕЛ: Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/д-р Силвия Сюлемезова/
ЧЛЕНОВЕ: 1.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ Пепа Стоянова /
2.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ Радост Симеонова /
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