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 /09.12.2015 год
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”
Заседанието започна в 10:00 ч.
Присъстваха следните членове на комисията:
Председател: Радка Колева – Главна медицинска сестра
Членове:

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

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
На заседанието на комисията присъстваха представители на фирмите участници.
1. Д‐р Бисер Радославов Стефанов – управител на „Диагностик Имиджинг” ООД
2. Петър Цветанов Асенов – Упълномощен представител на Б.Браун Медикъл
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 №2, 6, 8. 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.

Участник №2 „Б.Браун медикал” ООД е представил офертата в запечатан плик и е подал
офертата за обособена позиция №20.15. 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 Плик №1, комисията
пристъпи към Разглеждане на техническите предложения.
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: 3 календарни дни – за
регулярни ежемесечни заявки, и 24 часа за спешни заявки.
4. Минимален срок на годност: срокът на годност на медицинско изделие ще бъде не по‐
малък от 60/шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка
доставка.
5.

Документи за плащане: заплащането на стоките по договора се извършва отложено в
срок от 60 /шестдесет/ дни, след представяне на следните документи:
‐Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал
и 1 /един/ брой заверено копие;
‐ Приемателно‐предавателен протокол със съдържащи се задължително следните
реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност

6. Участника приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с
офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния
срок за получаване на офертите.
7. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.

В техническото си предложение участник №2 „Б.Браун Медикал” 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.
4. Минимален срок на годност: срокът на годност на медицинско изделие ще бъде не по‐
малък от 60/шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка
доставка.
5.

Документи за плащане: заплащането на стоките по договора се извършва отложено в
срок от 60 /шестдесет/ дни, след представяне на следните документи:
‐Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и
1 /един/ брой заверено копие;
‐Приемателно‐предавателен протокол със съдържащи се задължително следните
реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност

6. Участника приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с
офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния
срок за получаване на офертите.
7. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.

След като разгледа техническите предложения, комисията ги нанесе в програмния
продукт за класиране на обществени поръчки и разпечата сравнителна таблица за
техническите предложения на участниците – Приложение 1 неразделна част от настоящия
прокотол.

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 09.12.2015 г в 10:40 часа и закри заседанието.
Настоящият протокол се изготви в eдин екземпляр и бе подписан от всички членове на
комисията:
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
/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/

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

