ПРОТОКОЛ
№ 2/11.12.2018Г.
по чл. 5 4 , ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 11.12.2018 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на процедура
по ЗОП - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на четири
броя нови апарати за хемодиализа и водоочистваща инсталация за нуждите на
Клиника по Нефрология и Хемодиализа при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович"
АД - гр. Стара Загора», назначена със Заповед № РД-10-806/04.12.2018 год., в
следния състав:
Председател:
1. Адв. Христо Панайотов
Членове:
2. Д - р Живко Желязков - зам. Директор по управление на мед. дейности
3. Доц.д-р Илия Димитров Попов - ВР.И.Д. Началник I-ва Вътрешна клиника с
дейност Хефрология
4. Ваня Богданова - Ръководител Обществени поръчки
5. Пламен
Йорданов . Чувиков Началник
капиталово
строителство
и
инвестиционни проекти
Резервни членове:
1. Адв. Татяна Кекевска
Проведе своето второ заседание.
Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член Ваня Богданова,
същата бе заменена от резервния член адв. Татяна Кекевска, която попълни
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 1 , ал. 8 от ППЗОП.
I. На заседанието на комисията не присъстваха
упълномощени представители или представители на
информация.

участници
средствата

или техни
за масова

1. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участника
„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД.
Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на участника „Плик „Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1 - Доставка,
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжкана четири броя нови

апарати за хемодиализа, както и обучение на медицински специалисти за работа с
апаратите.
В плика се установи наличието на документ на хартиен носител -предлагана
цена по обособена позиция № 1.
Трима от членовете на комисията подписаха намиращия се в плика документ
на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочената
обособена позиция.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
2.Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника
ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА".
Комисията отвори запечатания непрозрачен плик в офертата на участника Предлагани ценови параметри - Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж,
пускане в експлоатация на четири броя нови апарати за хемодиализа".
В плика се установи наличието на документ на хартиен носител - предлагана
цена по обособена позицияя № 1. Трима от членовете на комисията подписаха
намиращия се в плика документ на хартиен носител за предлагани ценови
параметри от участника за посочената обособена позиция.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
I I . Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши
съпоставяне на ценовите предложения на участниците с изискванията на
Възложителя от утвърдената документация и техническата спецификация,
представляваща неразделна част от нея.
1. Участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД е предложил обща
стойност за обособена позиция № 1, а именно: 63 2 0 0 лв. без ДДС, която не
надвишава пределната стойност,
дадена от Възложителя за тази обособена
позиция.
• Предложената от участника единична цена на всеки един от апаратите в
обособената позиция № 1 е 15 800лв. без ДДС.
2. Участникът ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" е предложил обща стойност
за обособена позиция № 1, а именно: 63 160 лв. без ДДС, която не надвишава
пределната стойност, дадена от Възложителя за обособената позиция.
•
Предложената от участника единична цена на всеки един от апаратите
в обособената позиция № 1 е 15 7 9 0 лв. без ДЦС.
Комисията изготви следното класиране на участниците:
1. За обособена позиция № 1:
1.1. на Първо място - участникът ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА"
1.2. на Второ място - участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД
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