П Р О Т О К О Л № 6/02.08.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 02.08.2019 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за
дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“, назначена със
Заповед № РД-10-300/01.04.2019 год, в следния състав:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков – зам. Директор медицински дейности
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ
3. Доц. д-р Христо Мумджиев – началник Клиника по Неонатология
4. Таня Радевска – Главна медицинска сестра
5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
Резервни членове:
1.Катерина Чалъкова – юрисконсулт
2. адв. Христо Панайотов
Със Заповед № РД-10-572/02.08.2019г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ
Проф. д-р Ст. Киркович АД" и на основание чл. 51, ал. 4, т. 4 от ППЗОП, резервния член
на комисията адв. Христо Панайотов бе заменен със Светомир Младенов, като резервен
член.
проведе своето шесто заседание.
Поради ползване на платен годишен отпуск от доц. д-р Георги Арабаджиев, същият
бе заменен от резервния член Катерина Чалъкова, а поради ползване на платен годишен
отпуск от доц. д-р Христо Мумджиев, същият бе заменен от резервния член Светомир
Младенов.
На заседанието на комисията присъстваха Росица Асенова Писанова и Елена
Росинова Царева – Алдинова, упълномощени представители на инж. Йонка Христова
Гетова – Христанова, управител на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
Препис от пълномощното бе представено на Председателя на комисията.
I. Комисията откри заседанието за провеждане на публичен жребий.
1. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на номенклатурна
единица №1.5 от обособена позиция №1, предложени от двамата участници
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „РСР“ ЕООД е с равни общи
стойности, а именно 2 900 лв. без ДДС.
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На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „РСР” ЕООД. Този
участник се предложи от комисията за класиране на първо място за номенклатурна
единица №1.5 от обособена позиция №1.
Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
2. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на номенклатурна
единица №24.1 от обособена позиция №24, предложени от двамата участници
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с равни
общи стойности, а именно 16.00 лв. без ДДС.
На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД. Този участник се предложи от комисията за класиране на първо място за
номенклатурна единица №24.1 от обособена позиция №24.
Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
3. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на номенклатурна
единица №24.2 от обособена позиция №24, предложени от двамата участници
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с равни
общи стойности, а именно 16.00 лв. без ДДС.
На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД. Този участник се предложи от комисията за класиране на първо място за
номенклатурна единица №24.2от обособена позиция №24.
Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
4. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на номенклатурна
единица №24.3 от обособена позиция №24, предложени от двамата участници
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с равни
общи стойности, а именно 16.00 лв. без ДДС.
На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД. Този участник се предложи от комисията за класиране на първо място за
номенклатурна единица №24.3 от обособена позиция №24.
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Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
5. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция
№26, предложени от двамата участници „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с равни общи стойности, а именно 4 320 лв. без ДДС.
На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ АД. Този участник се предложи от комисията за класиране на първо място за
обособена позиция №26.
Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
6. Председателят на комисията обяви, че общата стойност на обособена позиция
№33, предложени от двамата участници „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е с равни общи стойности, а именно 49 280 лв. без ДДС.
На два еднакви на външен вид билета - бели листи се записаха имената на
участниците в жребия, билетите се поставиха в урна от председателя на комисията и
същият извърши първото теглене. Първият изтеглен билет се отвори и Председателят на
комисията оповести името на участника изписано на него, а именно: „МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Този участник се предложи от комисията за класиране
на първо място за обособена позиция №33.
Трима от членовете на комисията и двамата представители на участника
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подписаха всеки един от жребийните
билети, който остават неразделна част от настоящия протокол.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
След изтеглянето на жребия комисията извърши окончателно класиране на
участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта, при критерий за
възлагане „най-ниска“ цена на обща стойност за номенклатурни единици №1.5, №24.1,
№24.2, № 24.3 и „най-ниска“ цена на обща стойност за обособени позиции №26 и №33.
Резултатите от класирането са отразени в Приложение 1 към настоящия протокол.
III.
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на
първо място участници, съгласно Приложение 1 към настоящия протокол.
IV.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание
чл. 110, ал.1, т.1 за номенклатури № 1.7, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3,
6.10, 7.2, 9.6, 10.3, от 10.13 до 10.17 вкл., 14.2, 14.5, 14.9, 14.10, от 16.1 до 16.4 вкл,
16.6, 17.5, 18.2, 18.3, 18.4, 20.1, от 20.10 до 20.13 вкл., 21.2, от 21.4 до 21.6 вкл., 21.12,
21.13, 21.16, 23.3 и 23.12 и за обособени позиции № 37, 39, 43, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74 и 75.
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V.
Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание
чл. 110, ал.1, т.2 за номенклатури № 6.5, 7.3, 7.4, 7.5, 9.3, от 11.1 до 11.5 вкл., 13.1, 13.2,
14.4, 14.6 за обособени позиции № 30 и 48, тъй като за посочените позиции са подадени
само по една оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя в утвърдената
документация.
Комисията приключи своята работа на 13.09.2019г.
Препис на настоящия протокол, ведно с Приложение 1, да се публикуват на
Профила на купувача на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, заедно с Доклада на
комисията след утвърждаването му от Възложителя.
Комисия:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков ..........................................
Членове:
2. Катерина Чалъкова ...........................................
3. Светомир Младенов ...........................................
4. Таня Радевска ...................................................
5. адв. Татяна Кекевска ........................................
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