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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 

 

 
ПРОТОКОЛ	

№	1	/08.04.2016г.	
	
	

	
Днес,	08.04.2016	г	в	Заседателната	зала	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	

Габрово,	 се	 проведе	 заседание	 на	 комисия,	 назначена	 със	 Заповед	 №	
286/08.04.2016г	 на	Изпълнителния	Директор	 на	МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	 Венкова”	 АД	 –	
Габрово,	имаща	за	задача	да	разгледа,	оцени	и	класира	предложенията	подадени	
за	 участие	 на	 основание	 Глава	 осма	 „а”	 от	 ЗОП	 и	 Вътрешните	 правила	 за	
провеждане	 на	 процедури	 по	 обществени	 поръчки	 по	 процедура	 с	 предмет	 „	
Доставка	на	стопански	консумативи,	за	нуждите	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	
Габрово.	

Заседанието	започна	в	13:00	ч.	
	
Присъстваха	следните	членове	на	комисията	
	

Председател:		 1.	Цветелина	Василева	–	домакин	бельо	и	дезинфектор;	
	
Членове:	 	 2.	Петя	Ненова	–	Икономист	обществени	поръчки	

3.	адв.	Николай	Миланов	
	

В	обявеното	време	 за	отваряне	на	офертите	 се	 яви	1	 /един/	представител	на	

фирмите	участници,	който	се	легитимира	и	удостовери	с	подпис	присъствието	си	

върху	списък,	който	е	неразделна	част	от	настоящия	протокол:	

	 1.	Димитър	Любомиров	Денчев	–	управител	на	ЕТ	„ИВЕДА”	

	

Всички	членове	на	комисията	попълниха	декларации	по	чл.35,	ал.1	от	ЗОП.	

	
Преди	 отваряне	 на	 офертите,	 комисията	 се	 запозна	 с	 утвърдената	 от	

Възложителя	публична	покана	и	условия	за	участие	в	процедурата	за	възлагане	

на	обществената	поръчка.	

	

В	предварително	обявения	срок	за	получаване	на	оферти	до16:00	часа	на		
07.04.2016	г.	са	постъпили	два	броя	оферти	в		запечатани	непрозрачни	пликове	
с	входящи	номера	както	следва:		

1.	С	вх.	№	1	/10.03.2015г.	/	09:55	часа.	–	участник	„Смарт	Бизнес	Къмпани”	
ЕООД	

2.	С	вх.	№	2	/10.03.2015г.	/	15:40	часа.	–	участник	ЕТ	„ИВЕДА”	–	Д.	Денчев		
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	 Комисията	пристъпи	към	разглеждане	на	постъпилите	оферти	за	участие	в	
процедурата,	по	реда	на	тяхното	постъпване		както	следва:	
	

І.	 Отваряне	 на	 офертите	 по	 реда	 на	 постъпването	 им	 и	 обявяване	 на	
ценовите	предложения:	

1.	Участник	№	1	„Смарт	Бизнес	Къмпани”	ЕООД	със	седалище	и	адрес	на	
управление:	 гр.	 Габрово,	 бул.	 „Столетов”	 №	 127	 е	 представил	 оферта	 в	
запечатан	плик.	 След	това	 се	пристъпи	към	отваряне	на	офертата.	Комисията	
оповести	 документите	 на	 участника	 и	 обяви	 ценовото	 и	 техническото	
предложение.	

	
2.	 Участник	 №	 2	 ЕТ	 „ИВЕДА”	 –	 Д.	 Денчев	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	

управление:	гр.	Габрово,	ул.	Петър	Михов	№	35	е	представил	оферта	в	запечатан	
плик.	 След	 това	 се	 пристъпи	 към	 отваряне	 на	 офертата.	 Комисията	 оповести	
документите	на	участника	и	обяви	ценовото	и	техническото	предложение.	

	
	
След	 извършване	 на	 гореописаните	 действия	 на	 комисията	 приключи	

публичната	част	на	заседанието	и	продължи	работата	си	при	закрити	врати.	

Комисията	продължи	своята	работа	на	17.05.2016г.	
	
ІІ.	 Проверка	 на	 документите	 на	 участника	 за	 съответствието	 им	 с	

критериите	за	подбор,	поставени	от	възложителя:	
	

Участник	 №	 1	 –	 	 „Смарт	 Бизнес	 Къмпани”	 ЕООД	 ‐	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	

управление:	 гр.	 Габрово,	 бул.	 „Столетов”	№	 127.	 Участникът	 е	 подал	 оферта	 за	
позиции	№1	и	№2.	Участникът	е	представил	всички	необходими	документи.		
	

В	Техническо	предложение	участникът	е	декларирал:		
Предлага	 да	 изпълни	 Обособена	 позиция	 №1	 и	 №2:	 изцяло,	 след	 всяка	
предварително	направена	заявка	от	Възложителя	в	срок	от	72	/седемдесет	и	два/	

часа.	

	 Валидността	на	предложението	е	90	календарни	дни.	
	 Участникът	е	съгласен:	

‐ да	му	бъдат	предявявани	рекламации	за	доставяните	от	него	стоки;	

‐ рекламации	 за	количеството	и	неокомплектоването	на	доставяните	от	
него	стоки	/явни	недостатъци/	да	се	правят	в	момента	на	съставяне	на	

приемателно‐предавателния	протокол;	

‐ рекламации	 за	 качеството	 	 на	 доставяните	 от	 него	 стоки	 /скрити	

недостатъци/	да	се	правят	непосредствено	след	откриването	им;	
	 При	 рекламации	 за	 явни	 недостатъци	 се	 задължава	 	 в	 тридневен	 срок	 от	

доставката	за	негова	сметка	и	риск	да	достави	договорените	стоки.	
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	 При	рекламации	за	скрити	недостатъци	се	задължава	в	тридневен	срок	от	

получаването	 им	 да	 заменят	 доставените	 стоки	 за	 своя	 сметка	 и	 риск	 или	 да	

върнат	съответната	част	от	заплатената	цена,	ведно	с	дължимите	лихви.	

При	така	предложените	от	участника	условия	в	ценовата	оферта	е	включил	

всички	 разходи,	 свързани	 с	 качествената	 изработка	 и	 доставка	 на	 описаните	

стопански	консумативи.	

	 Всички	 доставяни	 артикули,	 съгласно	 така	 посочените	 номенклатурни	

единици	в	Обособени	позиции	№	1	и	№	2,	ще	бъдат	в	подходяща	опаковка,	която	

гарантира	 запазването	 на	 целостта	 и	 функционалността	 им	 при	 транспорт,	

товаро‐разтоварни	дейности	и	съхранение.	

	 Участникът	 е	 съгласен	 ако	 бъде	 избран	 за	 изпълнител	 на	 поръчката,	

стриктно	да	се	придържа	към	изискванията	на	Възложителя.	

	 Участникът	 гарантира,	 че	 е	 в	 състояние	 да	 изпълни	 качествено	 предмета	

на	процедурата	в	пълно	съответствие	с	гореописаната	оферта.	

	
	 Ценово	предложение:		
	 Участникът	предлага	цена	за	Обособена	позиция	№	1	–	16	159.69	лв.	с	ДДС	
	 Участникът	предлага	цена	за	Обособена	позиция	№	2	–	33	584.45	лв.	с	ДДС	
	

При	 проверка	 на	 ценовата	 оферта	 комисията	 установи	 несъответствие	 между	
колони	брой,	единична	цена	и	обща	стойност.	В	така	направената	ценова	оферта	
общата	стойност	не	съответства	на	единичната	цена	по	броя.	
	
Участник	№	2	–		ЕТ	„ИВЕДА”	–	Д.	Денчев	‐	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.	
Габрово,	ул.	Петър	Михов	№	35.	Участникът	е	подал	оферта	за	позиции	№1	и	№2.	
Участникът	е	представил	всички	необходими	документи.		

	
В	Техническо	предложение	участникът	е	декларирал:		

Предлага	 да	 изпълни	 Обособена	 позиция	 №1	 и	 №2:	 изцяло,	 след	 всяка	
предварително	направена	заявка	от	Възложителя	в	срок	от	72	/седемдесет	и	два/	

часа.	

	 Валидността	на	предложението	е	90	календарни	дни.	

	 Участникът	е	съгласен:	

‐ да	му	бъдат	предявявани	рекламации	за	доставяните	от	него	стоки;	
‐ рекламации	 за	количеството	и	неокомплектоването	на	доставяните	от	

него	стоки	/явни	недостатъци/	да	се	правят	в	момента	на	съставяне	на	

приемателно‐предавателния	протокол;	
‐ рекламации	 за	 качеството	 на	 доставяните	 от	 него	 стоки	 /скрити	

недостатъци/	да	се	правят	непосредствено	след	откриването	им;	
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	 При	 рекламации	 за	 явни	 недостатъци	 се	 задължава	 в	 тридневен	 срок	 от	

доставката	за	негова	сметка	и	риск	да	достави	договорените	стоки.	

	 При	рекламации	за	скрити	недостатъци	се	задължава	в	тридневен	срок	от	

получаването	 им	 да	 заменят	 доставените	 стоки	 за	 своя	 сметка	 и	 риск	 или	 да	

върнат	съответната	част	от	заплатената	цена,	ведно	с	дължимите	лихви.	

При	така	предложените	от	участника	условия	в	ценовата	оферта	е	включил	

всички	 разходи,	 свързани	 с	 качествената	 изработка	 и	 доставка	 на	 описаните	

стопански	консумативи.	

	 Всички	 доставяни	 артикули,	 съгласно	 така	 посочените	 номенклатурни	

единици	в	Обособени	позиции	№	1	и	№	2,	ще	бъдат	в	подходяща	опаковка,	която	

гарантира	 запазването	 на	 целостта	 и	 функционалността	 им	 при	 транспорт,	

товаро‐разтоварни	дейности	и	съхранение.	

	 Участникът	 е	 съгласен	 ако	 бъде	 избран	 за	 изпълнител	 на	 поръчката,	

стриктно	да	се	придържа	към	изискванията	на	Възложителя.	

	 Участникът	 гарантира,	 че	 е	 в	 състояние	 да	 изпълни	 качествено	 предмета	
на	процедурата	в	пълно	съответствие	с	гореописаната	оферта.	
	
	 Ценово	предложение:		
	 Участникът	предлага	цена	за	Обособена	позиция	№	1	–	11	597.25	лв.	с	ДДС	

	 Участникът	предлага	цена	за	Обособена	позиция	№	2	–	49	883.30	лв.	с	ДДС	
	

	
ІV.	Предвид	изложеното,	комисията	взе	единодушно	следните	решения:	

	

1.	 Изготвя	 крайно	 класиране	 по	 процедура	 по	 реда	 на	 глава	 8А	 от	 ЗОП	 с	

предмет:	Доставка	на	стопански	консумативи	за	нуждите	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	

Венкова”	АД	‐	Габрово”	както	следва:	

	
1. Първо	 място	 ‐	 ЕТ	 „ИВЕДА”	 	 с	 предложена	 цена	 55	831,30	 лева	

/петдесет	 и	 пет	 хиляди	 осемстотин	 тридесет	 и	 един	 лева	 и	 30	
стотинки/	 с	 ДДС,	 с	 включени	 всички	 разходи	 по	 осъществяване	 на	
доставката,	франко	Възложителя.	

	
	

V.	Отстранени	участници:	„Смарт	Бизнес	Къмпани”	ЕООД	

	 						Мотиви:	 В	 така	 направената	 ценова	 оферта	 общата	 стойност	 не	

съответства	на	единичната	цена	по	броя.	

	
	
Протоколът	 ще	 бъде	 представен	 на	 възложителя	 за	 утвърждаване,	

съгласно	чл.101г,	ал.4	от	ЗОП.	
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С	това	комисията	приключи	работа	в	15:30	часа.	
	
Настоящият	протокол	се	изготви	в	един	екземпляр	и	бе	подписан	от	всички	

членове	на	комисията:	
	
	
	

КОМИСИЯ:	
	
	 	 	 	 																												
	
Председател		Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
	 														/	Цветелина	Василева	/	
Членове:	

1. Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
						/Петя	Ненова/	

																				
																			2.			Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
																												/	адв.	Николай	Миланов	/	
	
	
Настоящия	протокол	се	представя	за	утвърждаване	на	Възложителя	на	
11.04.2016г.	
	
	
Изпълнителен	директор:	Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
/Д‐р	Нели	Савчева/	
	


