ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 29.07.2016год., в 10:00ч. комисията, назначена със Заповед № РД 10460/30.05.2016год.
на
Изпълнителния
директор
на
"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на четвърто заседание за провеждане на
открита процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: „ПРЕБАЗИРАНЕ НА
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ - РОДИЛНА
ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН
БЛОК НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА
ЗАГОРА”, открита с Решение № 348/14.04.2016год., на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП
и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ЗОП/отм./
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. инж. Пламен Йорданов Чувиков - Началник отдел стопанска и инвестиционна
политика
Членове:
2. Деница Михайлова - Началник административно-правен отдел
3. инж.Татяна Динева - инж.инвеститорски контрол
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Невена Иванова - счетоводител
Резервни членове: 1. адв.Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител отдел Обществени поръчки
Поради ползване на платен годишен отпуск на Председателя на комисията инж.
Пламен Йорданов Чувиков, същият бе заменен с резервния член адв. Христо
Панайотов, а поради ползването на отпуск по болест на члена на комисията Невена
Иванова, същата бе заменена от резервния член Ваня Богданова.
Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на плика с ценовата оферта на
единствения допуснат участник "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД.
1. Отвори се плик № 3 „Предлагана цена” от офертата на "МИКСКОНСТРЪКШЪН” ООД. Трима от членовете на комисията подписаха съдържащото
се в плик № 3 ценовото предложение на участника, представено на хартиен носител и
хартиената опаковка, в която се съдържа представения от участника магнитен носител диск.
Предложената от участника цена на СМР и доставка и монтаж на оборудване за
извършване на пребазиране на клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна помощ, патологична бременност в „блок е” на хирургичен блок на
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Стоян
Киркович” АД е в размер на 753 242,82 лева без ДДС.
Предложената от участника цена на непредвидени разходи е в размер на
75 324,28 лева, която представлява 10% от стойността на предложената от участника
СМР и доставка и монтаж на оборудване в размер на 753 242,82 лева и не е по-висока
от 10% от посочената в документацията за провеждане а поръчката прогнозна стойност.
Участникът посочва, че формира стойността на непредвидените разходи по
следния начин:

