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 /18.02.2015 год
Днес, 18.02.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при МБАЛ „Д-р Тота
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
152/17.02.2015 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”
Заседанието започна в 10:00 ч.
Присъстваха следните членове на комисията:
Членове:

1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки
2. адв. Николай Миланов
3. Петя Димитрова – технически изпълнител Болнична аптека

В срока, определен в поканата изпратена до участниците /17.02.2015 г 16:00 ч/ е подадено
1/едно/ предложение както следва:
1. Вх. № 1/17.02.2015 г 09:10 ч – участник „Диагностик Имиджинг” ООД
На заседанието на комисията присъства представител на фирмата участник.
1. Д-р Бисер Радославов Стефанов – управител на „Диагностик Имиджинг” ООД
Комисията пристъпи към отваряне на предложенията на участниците по реда на тяхното
постъпване в деловодството на дружеството Възложител.
Участник №1 „Диагностик Имиджинг” ООД е представил офертата в запечатан плик и е
подал офертата за обособена позиция №1. След това се пристъпи към отваряне на офертата.
Комисията констатира, че се съдържат три отделни плика с надпис: Плик №1 Документи за подбор,
Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена. Комисията
оповести документите които се съдържат в плик №1. Комисията констатира, че участникът е
представил всички изискуеми документи и те отговарят на изискването на Възложителя и го
допуска до по-нататъшно участие в договарянето.

След като разгледа документите на участника съдържащи се в
пристъпи към Разглеждане на техническите предложения.

Плик №1, комисията

В техническото си предложение участник №1 „Диагностик Имиджинг” ООД е записал
следното:
Предлага да изпълни поръчката при следните условия :
1. Предлага да изпълни поръчката в срок от 11 /единадесет/ месеца от възлагането и.
2. Съгласен е срокът на отложеното плащане на медицинските изделия, обект на

поръчката да е 60 дни след датата на доставката на медицинските изделия.
3. Съгласен е да доставя медицинските изделия в срок от: 5 календарни дни – за регулярни
ежемесечни заявки, и 24 часа за спешни заявки. След получаване на писмена заявкаУчастникът е посочил като изискване минимален обем на заявката: 300 бр. и минимален
остатъчен срок на годност: 18 месеца към датата на доставка.

Позиция

Наименование

№

апарат

-1-

-2-

мярка

-3-

Спринцовка стерилна

-4-

Кат. №

-5-

-6-

Optistat CT

1 за инжектор 130 мл
съвместима с Opti Stat

Търг. име Производител

syringe 130
бр

Tyco HC GB

100204

ml

Като взе предвид гореизложеното, комисията след единодушно
Р Е Ш И:
Допуска участниците до следващ етап на договарянето и отварянето на ценовите оферти.
С това комисията приключи своята работа на 18.02.2015 г в 10:20 часа и закри заседанието.
Настоящият протокол се изготви в eдин екземпляр и бе подписан от всички членове на
комисията:
Председател:

....................................
/ Петя Димитрова – техн. Изпълнител Болнична аптека /

Членове:

1. .................................
/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/
2. .............................
/ адв. Николай Миланов/

