МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

ДОКЛАД
от
дейността на комисия, назначена със Заповед № 938/09.12.2015г.,
за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консуматив /общ
медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д‐р Тота Венкова”АД” .
Днес, 09.12.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при МБАЛ „Д‐р Тота
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
938/09.12.2015 г на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД – Габрово,
имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в
процедура –договаряне без обявление с предмет: „Доставка на медицински консуматив
/общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д‐р Тота Венкова”АД”

в следния

състав:
Председател: 1. Радка Колева – Главна медицинска сестра
Членове :

2. . Адв. Николай Миланов
3. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки

Покани за участие в обществената поръчка, бяха изпратени до следните фирми:
 „Соломед” ООД
 Инфомед ООД
 Диагностиг Имиджинг ООД
 РСР ЕООД
 Б.Браун Медикал ЕООД
 Ендофлекс ЕООД
 Маримпекс 7 ООД
 Истлинк България ЕООД
 Емония Фарматех България
 Агарата ЦМ ООД
 Санимед ООД
 Медикард ООД
 „Химтекс” ООД
 Аквахим АД
 Софарма Трейдинг АД
 Медицинска техника Инженеринг ООД

 Тримед медикъл ООД
В срока, определен в поканата изпратена до участниците /08.12.2015 г 16:00 ч/ са
подадени 2/две / предложения както следва:
1. Вх. № 1/08.12.2015 г 09:20 ч – участник „Диагностик Имиджинг” ООД
2. Вх. № 2/08.12.2015 г 10:05 ч – участник „Б.Браун медикал” ООД
След отваряне, разглеждане и проверка изправността на подадените от кандидатите
документи за участие в процедурата отразени в протокол № 1/09.12.2015 и на основание чл.92а
от ЗОП и съответните изисквания на възложителя, проведе договаряне с поканените участници
в процедурата на договаряне. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки
участник са отразени в отделни протоколи, подписани от комисията и от участниците.
На основание чл.92а от ЗОП комисията предлага следното класиране на участниците по
позиции както следва:
Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и
приетата методика: Съгласно Приложение № 1‐ неразделна част от настоящето решение
Мотиви: предложената от участника цена е най‐ниска

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и сключи договор за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консуматив /общ
медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д‐р Тота Венкова”АД” с участника,
класиран на първо място за съответната обособена позиция.
Настоящият доклад, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата се
предава на Възложителя на 09.12.2015 за вземане на Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.
Приложение:
1.

Протокол от отваряне на офертите и проверка изправността на приложените
документи – 1 бр.

2.

Протоколи с постигнатите договорености с фирмата участник в процедурата –
2 бр.

Комисия:
Председател:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ Радка Колева – Главна медицинска сестра /

Членове:

1. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Адв. Николай Миланов/

2. Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/
Приел:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/д‐р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор/

Дата на приемане: 09.12.2015 г.

