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“МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР
9900 гр.Нови пазар, ул. “Христо Ботев” № 22, Тел. (0537) 2-20-92
Факс (0537) 2-22-08 E-mail: mbalnp@abv.bg
\Г

УТВЪРЖДАВАМ:....................................................
Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
УПРАВИТЕЛ„МБАЛД-РДОБРИБЕРОВ’’ ЕООД
Дата 29.12.2014год.

ПРОТОКОЛ
№ 1/29.12.2014г.
за дейността на комисията по разглеждане и класиране на офертите, за
изпълнение на обществена поръчка - ПУБЛИЧНА ПОКАНА, назначена със Заповед №
631/12Л2.2014 г. на Управителя на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД, гр.Нови пазар
Наименование на поръчката: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на
"МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар "
Ш на Публичната покана в ПОП; 9037406
Днес 29.12.2014 год. от 10,00 часа в изпълнение на Заповед № 631/12.12.2014 год. на
Управителя на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД, гр.Нови пазар и на основание чл.101г, ал.4,
предл. 1 от ЗОП в Заседателната зала на лечебното заведение, се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дияна Димитрова, на длъжност - гл.мед.сестра, с квалификация:
магистър по управление на здравни грижи;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ганка Йост - адвокат при ВАК с професионална квалификация - правоспособен
юрист;
2. Д-р Хамди Авджъ, на длъжност - Началник НО, с квалификация лекар;
със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти във връзка с обществена
поръчка, чрез Публична покана за доставка
с предмет: "Доставка на медицински
консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар "
Председателят обяви началото на заседанието и изчете Заповедта за назначаване на
комисията и Регистър на подадените оферти за участие.
Комисията констатира, че в срока за получаване на оферти - 23.12.2014г., 16,00ч. са
постъпили три оферти за участие, а именно:
1.ОФЕРТА ОТ „ФАРКОЛ” АД, гр.Бургас с вх..№1963/23.12.2014 год., 10,35ч;
2. ОФЕРТА ОТ „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.София с вх..№1964/23.12.2014
год., 11,05ч;
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З.ОФЕРТА ОТ

„АГАРТА - ЦМ” ЕООД, гр.София с вх..№1968/23.12.2014 год.,

15,35ч;
След получаване на офертите, всички членове на комисията на основание чл.101г, ал.2
от ЗОП, попълниха и представиха декларации за липса на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2, т.З
и т.4 от ЗОП, които представляват неразделна част от настоящия протокол.
Председателят на комисията обяви, че отварянето на офертите е публично, извършва
се при условията на чл.68, ал.З от ЗОП и на него могат да присъстват участниците в поръчката,
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица, при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която
се извършва отварянето.
В залата не присъстваха представители на участниците, нито техни упълномощени
лица, както и други външни лица, независимо от обстоятелството, че съобщение за часа, датата
и мястото на отваряне на офертите е публикувана от Възложителя с публичната покана.
ЕФаза по отваряне на пликовете с оферти:
1. Оферта на „ФАРКОЛ” АД:
Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като
върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както
и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата.
Комисията установи, че офертата на участника отговаря на изискванията на чл.101в от
ЗОП, като същата съдържа:
- данни за лицето, което прави предложението;
- техническо предложение;
- ценово предложение;
-срок на валидност на офертата.
В съответствие с изискванията на чл. 101 г, ал.З, предл.2 от ЗОП, председателят на
комисията обяви, че ценовото предложение на участника е в размер на 31 715,18 лв.без ДДС.
Не беше предложено на представителите от присъстващите участници да подпишат
техническото и ценово предложение на този участник, тъй като такива не присъстваха.
2. Оферта на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като
върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както
и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата.
Комисията установи, че офертата на участника отговаря на изискванията на чл.101в от
ЗОП, като същата съдържа:
- данни за лицето, което прави предложението;
- техническо предложение;
- ценово предложение;
-срок на валидност на офертата.
В съответствие с изискванията на чл. 101 г, ал.З, предл.2 от ЗОП, председателят на
комисията обяви, че ценовото предложение на участника е в размер на 25 370,30 лв.без ДДС.
Не беше предложено на представителите от присъстващите участници да подпишат
техническото и ценово предложение на този участник, тъй като такива не присъстваха.
З.Оферта на „АГАРТА - ЦМ” ЕООД:
Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като
върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както
и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата.

Екз.№1

Комисията установи, че офертата на участника отговаря на изискванията на чл.101в от
ЗОП, като същата съдържа:
- данни за лицето, което прави предложението;
- техническо предложение;
- ценово предложение;
-срок на валидност на офертата.
В съответствие с изискванията на чл. 101 г, ал.З, предл.2 от ЗОП, председателят на
комисията обяви, че ценовото предложение на участника е в размер на 32 343,49 лв.без ДДС.
Не беше предложено на представителите от присъстващите участници да подпишат
техническото и ценово предложение на този участник, тъй като такива не присъстваха.
С това приключи публичната част от работата на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание и съгласно чл.101г, ал.1,
предл. 1 от ЗОП, приложи реда за разглеждане на офертите, определен в чл. 41, ал. 3 и сл. от
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „МБАЛ Д-р Добри Берое ” ЕООД.

H.
Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възл
посочени в публичната покана - детайлно разглеждане на офертата, относно наличието и
редовността на представените документи и условията по допустимост на Възложителя:
I. Оферта на „ФАРКОЛ” АД:
След детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, че
същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „ФАРКОЛ” АД.
2. Оферта на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
След детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, че
същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
3. Оферта на „АГАРТА - ЦМ” ЕООД:
След детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, че
същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД.
Ш.Фаза по детайлно разглеждане на ценовите оферти на допуснатите участници:
След подробно разглеждане на ценовите оферти на всички допуснати участници,
комисията констатира следното:

1. Оферта на „ФАРКОЛ” АД:
След детайлното разглеждане на ценовата офертата на участника комисията
констатира, че същата е математически вярна и е в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „ФАРКОЛ” АД.
2. Оферта на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД:
След детайлното разглеждане на ценовата оферта на участника комисията констатира,
че същата е непълна, в съответствие с представения образец на Възложителя..
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Не допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД поради следните мотиви:
В представения образец на Възложителя участникът не е попълнил колона с
наименование Производител, с което офертата се явява непълна и същият следва да бъде
отстранен от по нататъшно участие.
3. Оферта на „АГАРТА - ЦМ” ЕООД:
След детайлното разглеждане на ценовата офертата на участника комисията констатира, че
същата е математически вярна и е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, поради
което КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до понататъшно участие в обществената поръчка, чрез публична покана
участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД.
IV.Фаза по класиране на допуснатите участници:
След разглеждане на допуснатите оферти, комисията класира участниците по следния
начин:
На първо място: „ФАРКОЛ” АД с предлагана обща цена за изпълнение на
доставката - 31 715,18 лв.без ДДС.
На второ място: „АГАРТА - ЦМ” ЕООД с предлагана обща цена за изпълнение на
доставката - 32 343,49 лв.без ДДС.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Предлага на Възложителя, обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
"Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Берое " ЕООД,
гр.Нови пазар " да бъде възложена на участника класиран на първо място - „ФАРКОЛ” АД с
предлагана обща цена за изпълнение на доставката - 31 715,18 лв.без ДДС, при следните
мотиви:
Видно от представената оферта на участника, същата отговаря изцяло на техническата
спецификация по поръчката. Участникът е оформил офертата си, точно и съобразно
изискванията на Възложителя. Предложената цена е под обявената прогнозна стойност на
Възложителя, същата е най-ниската предложена такава и с оглед необходимостта от
сключването на договор за доставка с предмет: "Доставка на медицински консумативи за
нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Берое " ЕООД, гр.Нови пазар ", комисията счита, че участника
„ФАРКОЛ” АД следва да бъде определен за изпълнител.

Комисията приключи своята работа на 29.12.2014г. в
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и подлежи на
утвърждаване от Управителя на МБАЛ на основание чл.101г, ал.4, предл.2 от ЗОП.

Разчет:
Отпечатано в един екземпляр, съдържащ 5 листа;
Екз.№1 - за досието на обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

Дияна Димитрова
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