ПРОТОКОЛ
№ 1 /05.08.2016 год
От дейността на комисия, назначена със Заповед 327 /19.07.2016 г,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка
с предмет “Доставка на медицински консумативи”

Състав на комисията:
Председател :
Миролюб Монов - юрист
Членове:
1. Д-р Д-р Галина Стоянова- Невролог
2. Добромирка Петрова -Счетоводител
Комисията започна своето заседание в 11,00 часа на 19.07.2016 год. съгласно
Заповедта.
Комисията се убеди, че са на лице всички условия за нормално протичане на
процедурата. Комисията констатира следното:
1. На лице е извършено оповестяване на обществената поръчка съгласно изискванията
на чл. 20, ал.3 от ЗОП, чрез вписване на публичната покана за обществената поръчка в
Регистъра за обществени поръчки под № 9054170/08.07.2016 г
2. Пълен достъп до документацията е предоставен на всички заинтересовани лица на
интернет страницата на МБАЛ-Луковит ЕООД от 08.07.2016 г.
3. На лице е един комплект от разпространената документация за обществената поръчка
за ползване от Комисията
4. На лице е входящ регистър на кандидатите подали оферти за участие в процедурата
по реда на представените предложения
Членовете на комисията подписаха входящия регистър на подадените оферти
Членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103 ал 2 от ЗОП.
За процедурата “Доставка на медицински консумативи” са подадени оферти от:
-

№ 1 „АГАРТА –ЦМ” гр. СОФИЯ
№ 2 М Т И ООД – гр. СОФИЯ
№ 3 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – ГР. СОФИЯ
При отваряне на офертите, не присъстваха предствители на фирмите участнички.
Членовете на комисията подписаха представените оферти.

След като разгледа подробно представените оферти, по реда на получаването им
комисията състави /Списък с участниците/ и установи следното:
Налице са изискуемите документи за участие в процедурата :
-

1.Списък на документите съдържащи се в офертата 2. Удостовирение за актуално
състояние 3. Декларация за срок на валидност на офертата 4. Административни
сведения 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката 6. Декларация за
запознаване с проекта на договор 7. Декларация за участие на подизпълнител8.
Декларация по чл.101 ал 11от ЗОП 9. Декларация за извършени доставки , идентични
или сходни с предмета на публичната покана-същите да са изпълнени три години назад,
считано от датата на подаване на офертата и да съдържа списък с извършените доставки
10. Доказателства за извършени доставки под формата на референции11. Разрешение за
търговия на едро с медицински изделия12. Техническо предложение за изпълнение на
поръчката13. Ценово предложение
Фирмите № 1 „АГАРТА –ЦМ” гр. СОФИЯ и СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – ГР.
СОФИЯ са представили исканите от Възложителя мостри по определените в
процедурата позиции .
При разглеждане на ценовите предложения-комисията констатира следното:

-

Фирма „АГАРТА –ЦМ” гр. СОФИЯ не предоставя ценово предложение по позиции:
57, 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90

-

Фирма М Т И предоставя пълно ценово предложение по всички позиции на
техническата спецификация

-

Фирма СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – ГР. СОФИЯ не предоставя ценово предложение
по позиции:
40,48,49,58,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,89
Комисията след като като разгледа предоставените мостри констатира техническо
несъответствие с изискването на Възложителя по фирми както следва:

-

Фирма „АГАРТА –ЦМ” гр. СОФИЯ:
Поз 40- катетъра не е полиуретанов
Поз 46- пъпна клампа

-

Фирма СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – ГР. СОФИЯ
Поз 46- пъпна клампа
Поз 85 – ЕКГ електрод

При разглеждне на ценовите оферти и след съставяне на сравнителна таблица,
комисията с писмо №473/29,07,2016 г изиска от фирма СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – ГР.
СОФИЯ обосновка на цени , тъй като констатира несъответствие между единична цена и
обща стойност.

