П Р О Т О К О № 1.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 07.06.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане
на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
„Доставка
на
ортопедични
имплати,
консумативи
и
инструментариум за нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ
Проф. д-р Стоян Киркович" АД,”, открита на основание на Решение № РД10-333/27.04.2017г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст.
Киркович АД, и комисия назначена със Заповед № РД-10-418/06.06.2017
год., в следния състав:
Председател:
1. Доц. Д-р Недко Иванов Димитров- В.Р.И.Д Началник отделение по
ортопедия и травматология
Членове:
2. Доц.-д-р Валентин Димитров Васев - В.Р.И.Д Началник клиника по
ортопедия и травматология
3. д-р Бисер Александров Макелов - лекар в Клиника по ортопедия и
травматология
4. Адвокат Татяна Кекевска - правоспособен юрист
5. адвокат Снежана Славова Станкова
Резервни членове: 1. адвокат Христо Панайотов - правоспособен юрист
2.
Желязко Костадинова Цанева - фелдшер в болнична апт
проведе своето първо заседание:
I.
Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10418/06.06.2017 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович АД, град Стара Загора за назначаване на комисията и
състава й, и докладва, че с приемо-предавателен протокол от 06.06.2017 г.,
изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно със три
броя оферти със следните входящи номера:
1. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, град Пловдив, ул. „Силистра” №
28Е, офис 3 - вх. № П Д -0 3 -1 13/05.06.2017Г. 08,49 часа
2. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, град София, кв. „Павлово”, ул. „Голям Братан”
№ 8 - вх. № ПД -03-114/05.06.2017Г., 09.50 часа
3. „СИКО-ФАРМА” ЕООД, град София, ул. „Брегалница” № 37, вх. № ПД
03-115/05.06.2017г., 10.00 часа
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на
комисията не присъстват участници в процедурата или техни
упълномощени представители, или представители на средства за масова
информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете
на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.
51, ал. 13 от ППЗОП.
IV. Списъкът на представените на комисията оферти по реда на
тяхното постъпване е:
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1. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, град Пловдив, ул. „Силистра” №
28Е, офис 3 - вх. № ПД -03-113/05.06.2017г. 8,49 часа
2. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, град София, кв. „Павлово”, ул. „Голям Братан”
№ 8 - вх. № ПД -03-114/05.06.2017г., 9.50 часа
3. „СИКО-ФАРМА” ЕООД, град София, ул. „Брегалница” № 37, вх. № ПД
03-115/05.06.2017г., 10.00 часа
V. Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, които са
постъпили в деловодството на Възложителя с посочените по-горе входящи
номера са запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията
съгласно нормативните разпоредби и изискванията на възложителя за
вида на офертите и начина на представянето им.
VI. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по
реда на тяхното постъпване.
Отвориха се офертите на участниците в посочената по-горе поредност
на постъпването им:
1. Отвори се опаковката на „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, град
Пловдив, ул. „Силистра” № 28Е, офис 3 - вх. № ПД -03-113/05.06.2017г.
8,49 часа.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 5
запечатани непрозрачни плика с надпис на всеки от тях „Предлагани
ценови параметри” и посочен номер на обособена позиция. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за
предлаганите ценови параметри и останалите документи.
2. Отвори се опаковката на „ЕКОС МЕДИКА” ООД, град София, кв.
„Павлово”, ул. „Голям Братан” № 8 - вх. № ПД -03-114/05.06.2017г., 9.50
часа
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” и
посочен номер и наименование на обособена позиция. Трима от членовете
на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик за предлаганите
ценови параметри и останалите документи.
3.
Отвори се опаковката на „СИКО-ФАРМА” ЕООД, град София, ул.
„Брегалница” № 37, вх. № ПД 03-115/05.06.2017г., 10.00 часа
3.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1
запечатан непрозрачен плик с надпис на всеки от тях „Предлагани ценови
параметри” . Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните
Непрозрачни пликове за предлаганите ценови параметри и останалите
документи.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане
на представените от участниците документи, свързани с личното
им
състояние и критериите за подбор.
Комисията установи наличие на изискуемите документи, съгласно
ЗОП, ППЗОП и утвърдената от Възложителя документация на всеки един
от участниците, представени за доказване на личното им състояние и
критериите за подбор.
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