ПРОТОКОЛ
№ 3/14.12.2018 г.
На 14.12.2018 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08476/29.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” –
АД гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните
дейности на МБАЛ -Сливен-АД;
ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Иван Вълчанов – Началник на Отделение по хемодиализа на
МБАЛ - Сливен-АД;
2. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ -СливенАД;
3. Радост Симеонова-Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ–
Сливен-АД;
4. Кирил Кирилов – Началник Стопански отдел на МБАЛ Сливен– АД

се събра в пълен състав и продължи своята работа по отваряне и
оповестяване на ценовите предложения в постъпилите оферти в публичното
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж,
пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично
нови 7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ Д-р
Иван Селимински- Сливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08-446/06.11.2018 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 ценовите предложения в 10.00 часа на 14.12.2018 г. не
присъстваха участници или техни упълномощения представители. Не присъстваха
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 на единствения допуснат до по-нататъшно участие в процедурата
участник.
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Трима от членовете на комисията - Розалинка Спасова – Председател, инж.
Кирил Кирилов – член и Димитър Митев – член подписаха ценовото предложение
на единствения допуснат до по-нататъшно участие в процедурата участник.
Комисията не отвори и не разгледа Ценовото предложение на участника
"Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София, тъй като е предложила на Възложителя да
го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията констатира следното:
Предложение вх.№ ОДП-05-1/27.11.2018 г. 10.30 ч. - "Фрезениус Медикъл
Кеър България“ ЕООД гр.Габрово

Участникът предлага:
Наименование

1.
Апарат
за
хемодиализа
ВИД „Fresenius 4008S
classix”
- Бикарбонатна
диализа
- Bibag модул за
сух бикарбонат
- 6 профила на
концентрата
и
UF
- Антибактериален
филтър
на
диализния
път
Diasafe+
COMMCOinterfase/CAN
Bus
2.
Монтажен
пакет/модул
входен
филтър

Мярка

количество

Единична
цена /лв./
без ДДС

Стойност
/лв./ без
ДДС

Бр.

7

17 600.00

123 200.00

Бр.

7

100.00
Общо лв.
20 % ДДС
Всичко лв.

700.00
123 900.00
24 780.00
148 680.00

Словом :Сто четиридесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева.
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Предлаганата цена включва всички разходи, такси, мита, разходи за обучение
на персонала и ДДС до мястото на доставката – Отделение по хемодиализа на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение на
Участника избран за Изпълнител не се променя.
Декларираме че сме:
1. Съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да
запазим без промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на
доставката.
2. Съгласни, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на
обществената поръчка да бъде в размер на 3 % от стойността на договора, която ще
представим преди подписването на същия;
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на
България“ ЕООД гр.Габрово до класиране.

Предложение вх.№ ОДП-05-2/28.11.2018
Диагностика“ ЕООД гр.София

"Фрезениус Медикъл Кеър

г.

10.00

ч.

-

"Марвена

Комисията не отвори и не разгледа Ценовото предложение на
участника "Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София, тъй като е
предложила на Възложителя да го отстрани от по-нататъшно участие в
процедурата /виж мотивите на комисията на стр.13-15 от Протокол №
2/10.12.2018 г. от работата на комисията/.

Предвид горното, вземайки предвид обстоятелството, че
избрания от Възложителя критерий за определяне на икономически найизгодната оферта е „най-ниска цена” и на основание чл. 58, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията
единодушно класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия, а именно:
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ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

І място "Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД гр.Габрово - 148 680
лв. – 100.00 точки
Забележка: Участникът "Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София не
участва в класирането, тъй като е предложен за отстраняване от понататъшно участие в процедурата.

Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА

П Р Е Д Л А Г А
на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация,
обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови 7
/седем/ броя апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ
Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08446/06.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД с

"Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД гр.Габрово

С това свое действие Комисията завърши своята работа.
Настоящия протокол се предаде на Възложителя ведно с Протоколи
№ 1/29.11.2018 г. и № 2/10.12.2018 г. и заедно с цялата документация
по обществената поръчка в 15.30 часа на 17.12.2018 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Розалинка Спасова/
ЧЛЕНОВЕ:

1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/д-р Иван Вълчанов /
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2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/адв. Димитър Митев/
3. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/инж.Кирил Кирилов/
4. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Радост Симеонова/

Утвърдил Протоколи
№
1/29.11.2018 г.; № 2/10.12.2018 г. и №
3/14.12.2018 г. от работата на комисията на 17.12.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП.ДИРЕКТОР: Информацията
/д-р Васислав Петров

е

заличена

съгл.

чл.2

и

чл.4

от

ЗЗЛД
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