ДОКЛАД
ПО ЧЛ.67,АЛ.6 ОТ ППЗОП
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 206 от 22.06.2018 г. съгласно чл.51 от ППЗОП и във връзка с провеждането на процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска
апаратура, съгласно техническа спецификация” - УНП 00468-2018-0004

На 22.06.2018г. в 09:00 часа, в административната сграда на МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр.Монтана, комисия в състав:
Председател: 1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
определена с горепосочената заповед и във връзка с чл.67, ал.2 от ППЗОП, се
събра за да проведе договарянето с поканените участници в процедурата за
определяне условията на договора.
На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с
участниците в процедурата, членовете на комисията приложиха към
документацията на процедурата декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП и за
прилагане на изискванията по чл.51,ал.8,ал.9 и ал.13 от ППЗОП.
Председателя на комисията определи следния график за работа на
комисията: провеждане на преговори с участниците – 22.06.2018гг.;
оценяване на офертите – до 27.06.2018г.; изготвяне на доклад и връчване на
документацията относима към настоящата процедура на възложителя – до
28.06.2018г.
С покана изх.№ 496 от 12.06.2018г., възложителят е поканил за участие
в процедурата :
1. „Алкон България” ЕООД гр.София
2. „Медикъл Имидж” ООД гр.София
3. „Сани Мед” ЕООД гр.София
4. „Инфомед“ ЕООД гр. София
5.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр.София
6. „Медитех“ ООД гр.София
7. „СкайМедикъл“ ЕООД
Комисията получи четири оферти, подадени от:
1. „Медикъл Имидж” ООД гр.София – за обособена позиция № 3;
2. „Инфомед“ ЕООД гр. София – за обособена позиция № 13;
3.„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр.София – за обособена позиция № 16;
4. „Медитех“ ООД гр.София - за обособена позиция № 14.

Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
По време на откритото заседание не присъстваха представители на
участниците в процедурата- подали оферти, както и други лица.
Комисията единодушно реши да отвори всички оферти по реда на
подаването им, поради това, че в случая е неприложима разпоредбата на
чл.67, ал.1 от ЗОП, тъй като няма да има преговори и не е необходимо да се
определя поредността на същите чрез жребий.
Комисията отвори:
1.Офертата на „Медикъл Имидж” ООД гр.София и констатира, че
съдържанието отговаря на приложения списък към същата и на условията на
възложителя. Участника е представил всички необходими документи и
надписан електронен носител на ЕЕДОП. Ценовото предложение за
обособена позиция № 3 - Апаратура за образна диагностика е в размер на
600.00 (шестстотин) лева с включено ДДС за месечна абонаментна такса;
2. Офертата на „Инфомед“ ЕООД гр. София и констатира, че
съдържанието отговаря на приложения списък към същата и на условията на
възложителя. Участника е представил всички необходими документи и
надписан електронен носител на ЕЕДОП с приложен екземпляр и на хартиен
носител. Ценовото предложение за обособена позиция № 13 Видеоендоскопска апаратура е в размер на 624.00 (шестстотин двадесет и
четири) лева с включено ДДС за месечна абонаментна такса.
3. Офертата на „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр.София и констатира,
че съдържанието отговаря на приложения списък към същата и на условията
на възложителя. Участника е представил всички необходими документи и
надписан електронен носител на ЕЕДОП. Ценовото предложение за
обособена позиция № 16 - Дихателна реанимация е в размер на 222.00 (двеста
двадесет и два) лева с включено ДДС за месечна абонаментна такса.
4. Офертата на „Медитех“ ООД гр.София и констатира, че
съдържанието отговаря на приложения списък към същата и на условията на
възложителя. Участника е представил всички необходими документи и
надписан електронен носител на ЕЕДОП. Ценовото предложение за
обособена позиция № 14 - Стерилизационна апаратура е в размер на 1080.00
(хиляда и осемдесет) лева с включено ДДС за месечна абонаментна такса.
На 27.06.2018г. в 13:00 часа, комисията в същия състав, се събра за да
продължи възложеното, като разгледа обстойно представените документи
относими към личното състояние и съответствието с критериите за подбор и
оцени офертите.
Комисията констатира, че в офертата на „Медикъл Имидж” ООД
гр.София, приложения магнитен носител на ЕЕДОП не съдържа съответния
файл, а само информация за сертификата на електронния подпис.
Офертите на „Инфомед“ ЕООД гр. София; „Дъчмед Интернешанъл”

ЕООД гр.София и „Медитех“ ООД гр.София, напълно отговарят на условията
на възложителя. Представените документи, относно минималните изисквания
за всяка една от обособените позиции, са разгледани по компетентност.
Поради това, че представените и разгледани оферти са за различни
обособени позиции, не е извършено договарянето за условията на съответния
договор, комисията не извърши класиране на същите.
Комисията уведомява възложителя, че няма подадени оферти за
следните обособени позиции:
Обособена позиция №2 – Специализирана очна апаратура;
Обособена позиция №10 – Хемодиализна апаратура.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

2.

Заличено обстоятелство

3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

5.

ПОЛУЧИЛ ДОКЛАДА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА: 29.06.2018г.
Одобрявам!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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