П Р О Т О К О Л № 3/24.01.2018 год.
по ч а 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

.

Днес, 24.01.2018 год., в 11:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични
заболявания и на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на
хемодиализа в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора”, в
следния състав:
Председател:
1. д-р Велина Черкезова - Началник отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
Членове:
2. Доц.Илия Димитров Попов - ВРИД Началник клиника по нефрология с
дейност хемодиализа - дейност нефрология
3. Таня Радевска - гл.мед.сестра
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Милка Цветанова Генкова - управител болнична аптека
Резервни членове: 1. Адв.Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител Общ.поръчки, проведе
своето трето заседание.
На заседанието на комисията не присъства участника или негов
упълномощен представител или представители на средствата за масова
информация.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника „МЕДЕКС” ООД.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за номенклатури
№ 2,3,4,8,9,10,12,14,15,16 от обособена
позиция № 1 и за номенклатури № 20,21,22,23,31,32,33,34 от обособена
позиция № 2.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в
пликовете документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри
от участника за посочените номенклатури.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа като установи съответствието на
ценовите предложения на участника с изискванията на Възложителя,
посочени в обявлението за поръчка и утвърдената документация за
провеждането й.
Комисията установи, че участникът е предложил единична цена за
номенклатура № 8 в размер на 31,200 лева без вкл. ДДС, надвишаваща
пределната
такава,
посочена
от
възложителя
в
техническата
спецификация за тази номенклатура, а именно: 26,660 лева без вкл. ДДС.
Комисията реши, че ценовото предложение на участника за тази
номенклатура не отговаря на изискването на възложителя за доставка на
този лекарствен продукт на цена не по-висока от посочената от
Възложителя техническа спецификация, посочено на стр. 9, т. 6.2 от
утвърдената -документация и в обявлението за възлагане на поръчка раздел VI, т. 3.
Комисията отстранява участника „Медекс” ООД от участие в
процедурата за номенклатура № 8 „Cytarabine”.

