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

Възложител:
Д‐р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д‐р Тота
Венкова” АД – гр. Габрово
РЕШЕНИЕ
№81/25.01.2016г.
за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка
На основание чл.73 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи
№1/25.01.2016г., №2/25.01.2016г., №3/25.01.2016г. и доклад от работата на комисия, назначена
със Заповед №76/25.01.2016г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД –
Габрово за провеждане на процедура – договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура
на МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД – Габрово, открита с Решение № 362/12.01.2016г. и публикувано в
АОП с № 00748‐2016‐0001/12.01.2016г.

ОБЯВЯВАМ:
І. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата
методика както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14 –Хемодиализна апаратура
1 място „Фрезениус Медикъл Кеър България“ЕООД –100 точки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20 – Друга медицинска апаратура
1 място „Медимаг ” ЕООД – 100 точки
ІІ. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената
поръчка по съответната обособена позиция както следва:

„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, ул. „Любен каравелов” №26, ЕИК 107516166 за обособена позиция №14 –
Хемодиализна апаратура
Мотиви: Предложената от участника оферта е икономически най‐изгодна оферта по
отношение на цена за профилактика, часова ставка на извършване на съответния ремонт, срок за
отзоваване при подаване на сигнал за авария или ремонт, срок на гаранция на извършения
ремонт.


Фирма „Медимаг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к.

Манастирски ливади , ул. Димитър Сагаев №19, ЕИК 200957741 за обособена позиция №20 –
Друга медицинска апаратура

Мотиви: Предложената от участника оферта е икономически най‐изгодна оферта по
отношение на цена за часова ставка, срок за отзоваване при подаване на сигнал за авария или
ремонт, срок на гаранция на извършения ремонт.
ІІІ. Отстранени участници: няма
ІV. На основание чл. 39 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата
за следните позиции:
ОП

Наименование апарат

Бр. Отделение

Вид услуга

№
10

Апаратура за анестезия

10.1

Анестезиологично
работно място –

Прогн
бр.
часове

абонамент
1 ОАИЛ

Нарк.а‐т CWM‐302 и
мониторCareVue 60
11

Апаратура за пациентно
мониториране

11.1

Централна мониторна
станция Central със 7
монитора S5, Дженерал
електрик

21

Друга медицинска
апаратура

21.1

Ортопедия‐
1 операционна

21.2

Пневмолитотриптор
STORZ

Урология‐
1 операционна

21.3

Ксенонов изт.на светлина
STORZ

Урология‐
1 операционна

Шейвърна система JS EVRO

Ортопедия‐
1 операционна

Моторна система JS EVRO

Ортопедия‐
1 операционна

Криостат
вград.микротомSHANDON

Отделение по
клинична
1 патология

21.5
21.6

22

Друга медицинска
апаратура

22.1
Сух принтер AGFA

4

Часова ставка

18

Часова ставка

6

1 ОАИЛ

Шейвърна система STORZ

21.4

Часова ставка

Отделение по
образна
1 диагностика
2

22.2

Система за инжектиране
на контрастно вещество
ACIST CVi

Инвазивна
1 кардиология

Мотиви: Не е подадена нито една оферта

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.120 и
сл. От ЗОП.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до
всички участници.
Възложител: Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Д‐р Нели Иванова Савчева‐
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д‐р Тота Венкова” АД/

3

