предавателен протокол от 28.01.2019г., изготвен на основание чл. 4 8 , ал. 6 от ЗОП,
е получил от деловодителя в деловодството на възложителя списък с постъпилите
оферти, ведно с 1 / един / плик с документи със следния входящ номер:
1. ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА", гр.София, бул. „Акад. Иван Гешов"15,
сграда „МАИМЕКС", Партер, постъпила в деловодството на лечебното заведение Вх.
№ ПД-03-33/25.01.2019г., в 14:55 часа;
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията
не присъстват представители на участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, или представители на средства за масова
информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 1 , ал. 8 от
ППЗОП.
Членовете на комисията установиха, че опаковката, която е постъпила в
деловодството на Възложителя с посочения по-горе входящ номер е запечатана и с
ненарушена цялост, отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на
Възложителя за вида на офертите и начина на представянето им.
IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника.
1. Отвори се опаковката на ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА". Трима от
членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик и всяка
страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката.
2. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 1/един/
запечатан непрозрачен плик с надпис: „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
(Обособена позиция № 2 - „Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати").
Предеседателят на комисията отвори запечатания непрозрачен плик с
надпис: „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ (Обособена позиция № 2 „Дезинфекционен
разтвор за хемодиализни апарати") и обяви ценовото
предложение на участника. Трима от члентовете на комисията подписаха
намиращите се в плика документи.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
V. Комисията продължи своята работа на 04.02.2019г., като разгледа
посочените от участника в офертата данни относно поставените от възложителя
изисквания към личното му състояние и критерии за подбор.
1. Комисията установи, че участникът ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" е
представил: Опис на документите, включени в офертата; Декларации по чл. 9 7 , ал.
5 и по чл. 9 7 , ал. б от ППЗОП; Декларации по чл. 5 5 , ал. 1, т. 1 от ЗОП;
Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; Декларация за липсата
на свързаност с друг участник; Декларация за съгласие за обработка на личните
данни и Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. Всички документи са
подписани от управителя Янка Янкова Георгиева. Извърши се справка в
Търговския регистър при АВ, с която се устави, че представляващ ЕТ „ЯНКА
ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" е лицето, цодписало документите.
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Комисията се започна с представените от участника документи и декларации,
и констатира, че участникът отговаря на квалификационните изисквания,
поставени с влязлата в сила документация на възложителя.
Комисията реши да допусне участника на следващ етап - разглеждане на
техническото предложение.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническото
предложение на участника.
Участникът е представил в офертата си и следните документи:
2 . 1 . Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
2.2. Сертификат от производителя;
2.3. Оторизационно писмо от производителя;
2.4. Сертификат за качество ISO 9001:2015 с обхват - Дистрибуция на
медицински изделия (апаратура и консумативи), лекарствени продукти и сервизна
дейност;
2.5. Списък на изпълнени доставки, сходни с предмета на обществената
поръчка.
Участникът ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" е подал предложение за
изпълнение на поръчката за:
>
Обособена позиция № 2 - „Дезинфекционен разтвор за хемодиализни
апарати";
1.1. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №
2 участникът е представил Приложение № 2, Приложение № 2А попълнени по
образците на Възложителя; Продуктов каталог и инструкции за употреба;
Декларация за съответствие от производителя; ЕС Сертификат на производителя
за Система за пълно осигуряване на качеството; Декларация за съгласие с клаузите
на приложения проект на договор; Декларация за срока на валидност на офертата;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 3 9 , ал. 1, т. 1,
буква „д" от ППЗОП.
След преглед на техническото предложение на участника, комисията
установи, че същото е допустимо и изготвено в пълно съответствие с техническата
спецификация и условията на възложителя.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовото предложение на
участника и съпоставянето му с изискванията на Възложителя от утвърдената
документация, представляваща неразделна част от нея.
Участникът ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" е предложил обща стойност за
обособена позиция № 2, а именно: 8106.00лв. без ДДС, която не надвишава
пределната стойност, дадена от Възложителя за обособената позиция.
• Предложената от участника единична цена на литър в обособената
позиция № 2 е 5.79 лв. без ДДС, която също не надвишава посочената от
Възложителя единична цена.
Въз основа на горепосочените констатации и съгласно критерия за възлагане икономически най - изгодна оферта, при критерии за възлагане „най-ниска цена"
на обособена позиция, без вкл. ДДС, комисията реши:
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