ПРОТОКОЛ

№1

Днес 28.03.2016год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед №296/28.03.2016год.
на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се
събра на първо заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на
обществена поръчка за: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА
МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ПО 47 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ” за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора,
открита с Решение №150/12.02.2016год., на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с
чл.68, ал.1 от ЗОП.
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. Д-р Живко Иванов Желязков - Зам.директор медицинска дейност
Членове:
2. адв.Татяна Кекевска
3.инж.Пламен Йорданов Чувиков - Началник Капитално строителство и
инвестиционни проекти
4. Павел Димитров Павлов - Специалист МТ и метрология
5. Ивайло Йорданов Димитров - Специалист компютърни мрежи и системи
Техн.секретар - Ваня Богданова - Ръководител ОП
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов
2.Иван Велинов Петров - зам.директор управление на финансовите
ресурси
Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1,
т.2-4 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъства Антон Тодоров Тонев - управител на
"ТОМЕД" ООД, гр.Стара Загора.
На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. По реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. Оферта с вх.№70 00 23/25.03.2016г. - ET'CABEHA" - ТОДОР САВОВ,
гр.София, постъпила в 08:00ч.
2. Оферта с вх.№70 00 23.1/25.03.2016г. - ЕТ "БОНЧО ЗАПРЯНОВ", гр.Стара
Загора, Гр.Стара Загора, постъпила в 10:20ч.
3. Оферта с вх.№70 00 23.2/25.03.2016г. - "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ"
ЕООД, гр.София, постъпила в 10:25ч.
4. Оферта с вх.№70 00 23.3/25.03.2016г. - "ТОМЕД"ООД, гр.Стара Загора,
постъпила в 10:40ч.
5. Оферта с вх.№ 70 00 23.4/25.03.2016г. - "АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА"ЕООД,
гр.Стара Загора, постъпила в 11:05ч.
6. Оферта с вх.№ 70 00 23.5/25.03.2016г. - "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД,
гр.Стара Загора, постъпила в 11:50ч.
7. Оферта с вх.№70 00 23.6/25.03.2016г. - „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД, гр.Варна,
постъпила в 12:00ч.
8. Оферта с вх.№70 00 23.7/25.03.2016г. - „АКВАХИМ”АД, гр.София, постъпила
в 12:03ч.
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9. Оферта с вх.№70 00 23.8/25.03.2016г. - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД,
гр.София, постъпила в 13:10ч.
10. Оферта с вх.№70 00 23.9/25.03.2016г. - „МУЛТИМЕД - 5”ООД, гр.Стара
Загора , постъпила в 14:30ч.
Председателят на комисията докладва, че са постъпили десет оферти.
Пристъпи се към отваряне на пликовете на участниците по реда на тяхното
постъпване, като предварително същите се огледаха за ненарушена цялост.
1. ОФерта с вх. №70 00 23/25.03.2016год. от ЕТ"САВЕНА"-ТОДОР САВОВ, гр.
София, постъпила в 08:00ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика: Плик № 1
- Документи за подбор, Плик№ 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3
-Предлагана цена.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” за обособена позиция № 41 се подписа от трима
члена на комисията и от управителя на "ТОМЕД" ООД.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията и от управителя на „ТОМЕД”ООД.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
2,ОФерта с вх. №70 00 23.1/25.03.2016г. - ЕТ"БОНЧО ЗАПРЯНОВ". гр.Стара
Загора, гр. Стара Загора, постъпила в 10:20ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика: Плик№ 1
- Документи за подбор, Плик№ 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3
-Предлагана цена.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” за обособена позиция № 4 се подписа от трима члена на комисията и от управителя на „ТОМЕД”ООД.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията и от управителя на „ТОМЕД” ООД.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха документите,
който той съдържа. Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
3.
ОФерта с вх. №70 00 23.2/25.03.2016г. - "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, гр.София, постъпила в 10:25ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика: Плик№1
- Документи за подбор, Плик№2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик №3 Предлагана цена.
Плик №3 ’’Предлагана цена.” се подписа от трима члена на комисията и от
управителя на „ТОМЕД”ООД.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
плик № 2.1 по обособена позиция № 7 и плик № 2.2 по обособена позиция № 37 с
техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията и управителя на „ТОМЕД” ООД.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха документите,
който той съдържа. Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
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4. Оферта с вх. № 70 00 23.3/25.03.2016г. - "ТОМЕД" ООД, гр.Стара Загора,
постъпила в 10:40ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни плика: Плик № 1 Документи за подбор, Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
техническо предложение за обособена позиция № 22 и техническо предложение за
обособена позиция № 23. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха документите,
който той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
5. Оферта с вх. № 70 00 23.4/25.03.2016г. - "АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА" ЕООД.
гр.Стара Загора, постъпила в 11:05ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни плика: Плик № 1 Документи за подбор, Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията и от
управителя на „ТОМЕД ”ООД.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа 10
плика № 2, всеки от които с надпис ’’плик № 2, предложение за изпълнение на поръчката”
за обособени позиции с № 7, 8, 9, 16, 25, 37, 38, 39, 40, 43. Подписаха се всички налични
документи в пликове № 2 от трима членове на комисията и от управителя на „ТОМЕД
”ООД.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 с надпис „документи за подбор”, в
който се намериха 10 запечатани плика всеки един с надпис „ Плик № 1, документи за
подбор” за всяка от обособените позиции с номера 7, 8, 9, 16, 25, 37, 38, 39, 40, 43 и се ~
оповестиха документите, които те съдържат. В плик с надпис „документи за подбор за
обособена позиция № 7” се съдържат документи, изисквани от Възложителя за подбор,
съгласно утвърдената документация. Във всеки един плик № 1 с надпис „документи за
подбор” за обособени позиции 8, 9, 16, 25, 37, 38, 39, 40, 43 се съдържа по един списък на
документи в офертата. Документите приложени в плик № 1 за обособена позиция № 7 и
представени от участника са описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия
протокол.
Управителя на фирма „ТОМЕД”ООД напусна заседанието на комисията.
6.
Оферта с вх. № 70 00 23.5/25.03.2016г. - "ПЕРФЕКТ МЕДИКА"ООД.
гр.Стара Загора, постъпила в 11:50ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни плика: Плик № 1 Документи за подбор, Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на
комисията.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха документите,
който той съдържа. Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
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7. ОФерта с вх. № 70 00 23.6/25.03.2016г. - ..ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД. гр.Ваюна.
постъпила в 12:00ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
техническо предложение в двадесет и шест плик № 2 за обособени позиции с № 1 ,2 ,3 , 5,
10,12, 16,17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 и 47. Подписаха
се всички налични документи в посочения брой пликове от трима членове на комисията.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1 „документи за подбор”, който
съдържа 26 плика № 1 „документи за подбор” за обособени позиции 1, 2, 3, 5, 10, 12, 16,
17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 , като в плик № 1 за
обособена позиция № 1 се съдържат документи, изисквани от Възложителя за подбор,
съгласно утвърдената документация. Оповестиха се документите, които се съдържат в
пликове № 1 на участника. Документите приложени в плик № 1 и представени от
участника са описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
8. Оферта с вх. № 70 00 23.7/25.03.2016г. - ..АКВАХИМ”АД. гр.София.
постъпила в 12:03ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа
два плика № 2: за обособена позиция № 36 и за обособена позиция № 45, като
съдържанието в пликовете е с техническо предложение за всяка от позициите.
Подписаха се всички налични документи от пликове № 2 от трима членове на комисията.
След това се пристъпи към отваряне на плик № 1, който съдържа два запечатани
плика, всеки един с надписи „плик № 1 документи за подбор за обособена позиция № 36”
и „плик № 1 документи за подбор за обособена позиция № 45” и се оповестиха
документите, които те съдържат. Документите приложени в плик №1 и представени от
участника са описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
9. ОФерта с вх.№70 00 23.8/25.03.2016г. - ..СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД.
гр.София, постъпила в 13;10ч.
В големия плик на участника се намериха седем запечатани плика, два отделни
запечатани плика с надпис плик № 1 - документи за подбор обособена позиция № 10 и
плик № 1 - документи за подбор обособена позиция № 29, два отделни запечатани плика
№ 2: за обособена позиция № 10 и за обособена позиция 29 и три отделни запечатани
плика № 3, с надписи „предлагана цена за обособена позиция 10 , за обособена позиция №
29 и с надпис „Плик № 3 - предлагана цена на оптичен носител за всички обособени
позиции”.
Всеки от пликовете № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на
комисията.
Отвориха се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена
позиция № 10, който съдържа техническо предложение за обособена позиция № 10 и
плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 29, който
съдържа техническо предложение за обособена позиция № 29. Подписаха се всички
налични документи от трима членове на комисията в двата плика № 2.
След това се пристъпи към отваряне на пликове № 1 и се оповестиха документите,
които те съдържат. Документите приложени в пликове № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
10.
Оферта с вх.№70 00 23.9/25.03.2016г. - ..МУЛТИМЕД - 5”ООД. гр.Стара
Загора, постъпила в 14:30ч.
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