ДОКЛАД
по чл.92а, ал.5 от ЗОП
за резултата от преговорите на комисията, назначена със Заповед № З- 17
от 12.01.2016 г. - съгласно чл.92а, ал.1 от ЗОП във връзка с обявената
обществена поръчка с предмет : «Доставки на медицински изделия и
консумативи », публикувана в Портала за обществените поръчки с
уникален номер 00468-2015-0015
На 12.01.2016 год. в 13:00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител направление АСД
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт
3. Д-р Виолета Василева– началник микробиологична лаборатория
4. Кинка Желева– Ръководител болнична аптека;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП,
на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, се събра
за да отвори и разгледа подадените оферти, както и да проведе договаряне с поканените
учястници в процедурата.
Възложителя представи на комисията четири оферти от:
1. „Бикомед” ООД гр.София – вх.№ 4/07.01.2016г. 09:20 ч.;
2. „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД – вх.№ 5/11.01.2016г. 08:30 ч.;
3. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – вх.№ 6/11.01.2016г.09:30 ч.
4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София –
вх.№7/11.01.2016г. 11:00 ч.
Съгласно чл.35 от ЗОП, членовете на комисията декларираха
съответствията на обстоятелствата по чл. 35,ал.1 и спазването на изискванията по чл.35,ал.2
от ЗОП.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното подаване и изготви съответните
протоколи, съгласно чл.92а,ал.1 и ал.3 от ЗОП.
Представените оферти отговарят на обявените в поканата условия, както и на законовите
разпоредби.
Постигнатите договорености с явилия се участник, са отразени в изготвения протокол,
съгласно разпоредбите на чл.92а,ал.2-5 от ЗОП., а именно:
Срок на договора – до 01.08.2016г.
Предлаганите цени са окончателни.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновенна заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
Гаранция за изпълнение - 1 % от стойността на договора без вкл.ДДС.
Всички останали условия са приети така както са в проекта на договора, публикуван в
профила на купувача на електронната страница на лечебното заведение.
При обстойното разглеждане на техническите предложения и след експертно
становище от лекар-специалист, комисията констатира, че участник № 4 „Медицинска
Техника Инженеринг” ООД гр.София е оферирал медицинско изделия относно обособена
позиция №1-ортопедия с пореден номер 5, което не отговаря на обявеното от възложителя.

Въз основа на констатацията, комисията единодушно реши да не класира предложението на
участник № 4 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София за обособена позиция № 1ортопедия с пореден номер 5.
Ценовите предложения са следните:
Участник:
Обособена позиция № 1 - ОРТОПЕДИЯ
№ по
ред

ном.
ед.

Наименование / Характеристики

"Джи Ес Евро
България"
ЕООД

"Медицинска
Техника
Инженеринг"
ООД

мярка

Прогнозно
количество

бр

5

2 463.14

бр

5

2 748.96

бр

15

ОРТОПЕДИЯ
3

Заключваща плака за дистален радиус лява и дясна
1

2

4

Заключваща плака за дистален радиус 2.4 – анатомично
контурирана, воларен аспект 3, 4, 5 бр. проксимални
отвори
Заключваща плака за дистален радиус 2.4 – анатомично
контурирана, дорзален аспект 3, 4, 5 бр. проксимални
отвори
Плаките да са с пълен комплект 2.4 мм заключващи
винтове самонарязващи.
Семитубуларни плаки 3,5 мм
Семитубуларна плака –тясна – 4-10 отв. SSt със съответен
брой кортикални самонарязващи винтове ø 3.5мм.

7
10

Плаки за таз- реконструктивни SSt,в комплект с винтове
ф3.5 – 4.5мм кортикални и спонгиозни
Сет съшивател за менискус , изграден от PEEK с прикачен
към него конец 2-0 FiberWire

759.76

бр

6

бр

4

650.00
1 356.00

11

Сет за възстановяване на предна кръстна връзка

бр

4

12

Анкери за фиксация на сухожилия и връзки

бр

8

13

Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм, 5.0мм и 6.5мм с различна
дължина с 2 прикачени към него полимерни,
нерезорбируеми конеца, изработени от молекулярно
полиетиленово влакно, притежаващи мрежеста структура.
Hi-Lo форма на резба; За първична и вторична
(многоредова) рефиксация на меките тъкани на костите, да
е с конусна форма, клуповете да се намират дълбоко в
тялото на анкера.
Права мини плака за фрактури на фаланги SSt в комплект
с ф 1.5 мм. самонарезни кортикални винтове, различни
дължини

1 028.20

600.00

бр

10

900.56

мярка

Прогнозно
количество

Бикомед ООД

Обособена позиция № 3 - ОЧНО
№ по
ред

Наименование / Характеристики
ОЧНИ БОЛЕСТИ

3

Монофокални стандартни вътреочни лещи:

бр

200

840.00

4

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):

бр

10

1 400.00

5

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):

бр

5

2 400.00

Обособена позиция № 7 - Микробиология
№ по
ред

ном.
ед.

Наименование / Характеристики

мярка

Прогнозно
количество

"Бул Био НЦЗПБ"
ЕООД

Микробиология
1÷19

Обща сума за Обособена позиция № 7 - Микробиология

9 491.76

* Посочените в таблицата ценови предложения на участниците са за единица мярка в лева с включено ДДС.

Съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” и факта, че всички
предложения са за различни номенклатурни номера от спецификацията, класирането е както
следва:
ПЪРВО МЯСТО:
1. „Бикомед” ООД гр.София–обособена позиция № 3- поредни № 3,4 и 5.
2. „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД – обособена позиция № 7.
3. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – обособена позиция № 1-поредни
номера 10,11 и 12.
4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София – обособена позиция № 1поредни номера 3,4,7 и 13.
Комисията предлага на възложителя да възложи обществената поръчка на
клсираните на първо място:
1. „Бикомед” ООД гр.София–обособена позиция № 3- поредни № 3,4 и 5.
2. „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД – обособена позиция № 7.
3. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – обособена позиция № 1-поредни
номера 10,11 и 12.
4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София – обособена позиция № 1поредни номера 3,4,7 и 13.
Няма подадени предложения за: Обособена позиция № 1 – поредни номера 1,2,6,8 и
9.; Обособена позиция № 2; Обособена позиция № 3 – поредни номера 1,2 и 6; Обособена
позиция № 4; Обособена позиция № 5; Обособена позиция № 6.
Подадената оферта за обособена позиция №1-ортопедия с пореден номер 5 не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Настоящия доклад и цялата документация относно процедурата се предава на
възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73,ал.1 от ЗОП.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи от 12.01.2016г.- 4 броя.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
подпис
ЧЛЕНОВЕ: Д.Илиева
подпис
Д-р Василева подпис
К.Желева
подпис
подпис
А.Тодорова
Получил доклада, протоколите и документацията на : 18.01.2016г.
ОДОБРЯВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат
Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

