“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТРОЯН”ЕООД

П Р О Т О К О Л
№3

на основание чл. 72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед № A 47/ 26.01.2015 г. на управителя на “МБАЛ - Троян” ЕООД със задача да разгледа,
оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински консумативи и
лабораторни реактиви” за нуждите на “МБАЛ - Троян”ЕООД
Днес, 04.02.2015 г. на основание Глава V - Открита процедура, Раздел ІІ Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със
Заповед № A - 47 /26.01.2015 г. на управителя на “МБАЛ - Троян”ЕООД, в състав:

Председател: Мая Меицова - Главна медицинска сестра “МБАЛ-Троян”ЕООД
и Членове:

1. Д-р Валентина Александрова - Н-к клинична лаборатория при
“МБАЛ - Троян ”ЕООД
2. Дарин Скубарев - старши счетоводител
3. Валентина Даскалова - Главен експерт „Социална и здравна
политика” при Община Троян
4. Емил Цветанов - адвокат
Резервен член: Светлана Нановска - Р-л финансово-счетоводен сектор

се събра в 14.00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, за да продължи
своята работа по оценка и класиране на кандидатите за изпълнители на обществена
поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи и лабораторни
реактиви” за нуждите на „МБАЛ - Троян”ЕООД.
Комисията започна работа по разглеждане на подробна писмена обосновка от
„Елпак Лизинг”ЕООД, „Лабекс Инженеринг”ООД и „Емония Фарматех България”
ЕООД, съгласно чл. 70, ал.1 от ЗОП.
Комисията приема обосновките за изчерпателни.
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с
показател най-ниска цена - 100%
По показателя се поставя оценка по десетобалната система. Оценката за цена
представлява отношението на най-ниската цена към останалите. Максималният брой
точки получава офертата с предложена най-ниска цена.Точките на останалите
кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната
формула:
Тц= 10 х Цена мин.
х 100%
Цена на кандидата
Комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти по реда на обособените
позиции.
Обособена позиция №1 - Медицински консумативи
Предложения по тази позиция са направени от трима кандидати. В Приложение
2 са отразени ценовите предложения за медицинските консумативи, посочени в
спецификацията, а в таблица 1 комплексната оценка на кандидатите.

ТАБЛИЦА1
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 1
Медицински консумативи
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

“Истлинк Българя”
ЕООД

69 861,82/ 74 251,00
1 х 10 х 100%
9, 409 т.
69 861,82/ 74 055,68
1 х 10 х 100%
9, 434 т.
69 861,82/ 69 861,82
1 х 10 х 100%
10 т.

„Медицинска
Техника
Инженеринг” ООД
„Агарта - ЦМ”
ЕООД

Обособена позиция №2 - Клинична химия и серология - реактиви за автоматични
биохимични анализатори: „Некст“ и „Алера “ /на фирма ALFA Wasserman/ и ВА
400 /на фирма Bio Systems/
Предложения по тази позиция са направени от двама кандидати - „Медицинска
Техника Инженеринг” ООД и „Елпак Лизинг” ЕООД.
С Обявлението за обществена поръчка по позиция № 2 - Клинична химия и
серология - реактиви за автоматични биохимични анализатори: „Некст“ и
„Алера “ /на фирма ALFA Wasserman/ и ВА 400 /на фирма Bio Systems/
възложителят е изискал по т. 1 - Контролен материал /човешки/ с минимум 30
параметъра с обявени стойности и референтен метод, туморни маркери, тиреоидни,
репродуктивни хормони и имуноглобулини - нормална област”.
При отварянето на ценовата оферта на кандидата „Елпак Лизинг” ЕООД се
установи, че тя не съдържа същите на Human Multisera normal Linear, арт. номер
1980005, опаковка 5 х 5 мл.
В тази връзка комисията реши да поиска от кандидата потвърждение за
идентичност за изисквания от възложителя и предлагания от кадидата Контролен
материал.
Комисията приключи второто си заседание като реши да продължи своята
работа по разглеждане на допуснатите оферти и тяхното оценяване след получаването
на подробна писмена обосновка от „Елпак Лизинг” ЕООД на 09.02.2015 г. от 14.00
часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………./ Мая Меицова /
и ЧЛЕНОВЕ:1……………………/ Д-р Валентина Александрова /
2……………………/ Дарин Скубарев /
3………………………/ Валентина Даскалова/
04.02.2015 г.
гр. Троян

4………………………../юрист Емил Цветанов/

