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 № 324/12.04.2016г.,
за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, лечебни храни,
диагностични средства и други нетерапевтични продукти за нуждите на МБАЛ „Д‐р Тота
Венкова” АД – Габрово.
Днес 12.04.2016 г на основание заповед № 324/12.04.2016 г на Изпълнителния Директор
на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД, Приемната зала на МБАЛ „Д‐р Тота Венков“ АД от 13:00 часа,
заседава комисията определена за провеждане на процедура на договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет „Доставка на
лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти
за нуждите на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД – Габрово в следния състав:

Присъстваха следните членове на комисията:
Председател: д‐р Мария Ганчева – ЗДМД
Членове:
1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки
2. адв. Николай Миланов
Покани за участие в обществената поръчка, бяха изпратени до следните фирми:



„Медофарма” ЕООД



„МС Фарма” АД



„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД



„Соломед” ООД



„Новимед” ООД



„Фьоникс Фарма” ЕООД



„РСР” ЕООД



„Търговска лига” АД



„Б.Браун медикал” ЕООД



„Алта Фармасютикълс” ЕООД



„Булмар МЛ” ООД



„Фаркол” АД



„Софарма Трейдинг” АД



„Медекс” ООД



„Фармнет” АД



„Интергаленика” ООД



„Химимпорт Фарма АД



„Екос Медика” ООД



„Антисел България ООД



„Маримпекс 7” ЕООД

В срока, определен в поканата изпратена до участниците /11.04.2016 г 16:00 ч/ е
подадено 1/едно/ предложение:
1. Вх. № 1/08.04.2016 г 10:25 ч участник „Софарма Трейдинг“ АД
След отваряне, разглеждане и проверка изправността на подадените от кандидата
документи за участие в процедурата отразени в протокол № 1 /12.04.2016 год. 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.
След приключване на договарянето с участникът и на основание чл.92а от ЗОП комисията
предлага следното класиране по позиции както следва – отразени подробно в Приложение №1 ‐
Класиране на офертите на участниците, неразделна част от настоящия протокол.
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и сключи договор за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, лечебни
храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти за нуждите на МБАЛ „Д‐р Тота
Венкова” АД – Габрово с участникът, класиран на първо място за съответните позиции.
Мотиви: предложените от участникът цени са най‐ниски.
Настоящият доклад, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата се
предава на Възложителя на 15.04.2016 за вземане на Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.
Приложение:
1.
2.

Протокол от отваряне на офертите и проверка изправността на приложените
документи – 1 бр.
Протоколи с постигнатите договорености с фирмите участници в процедурата –
1бр.

Комисия:

Председател:
Членове:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/д‐р Мария Ганчева ‐ ЗДМД/
1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/
2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ адв. Николай Миланов/

Приел: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Д‐р Нели Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД/
Дата на приемане: 18.01.2016г.

