ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-252 от 21.06.2019г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска
апаратура по две обособени позиции“, публикувана в РОП с УНП 00468-2019-0006
Днес 02.07.2019г., комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

се събра за да продължи работата си.
С писмо изх.№743/24.06.2019г., изпратено до участника в процедурата на обявената
от него електронна поща, комисията уведоми участника с Протокол №1 за констатираните
несъответсвия в офертата. В същия ден протокола е публикуван на интернет страницата на
МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача.
В законоустановения срок от 5 работни дни от получаването на горепосочения
протокол за отстраняване на констатираните несъответствия в офертите, комисията получи
допълнителни документи към офертата:
- участник «Соломед» ЕООД – вх.№741 от 26.06.2019г.
Комисията обстойно разгледа допълнително представените документи относно
предварителния подбор. Участник «Соломед» ЕООД е представил декларация по Образец
№3 и е декларирал, че за дружеството „не е“ налице основание по чл.69, ал.1 и/или ал.2.
Комисията единодушно реши, че участника отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя и пристъпи към разглеждане
на техническите предложения в офертата.
При разглеждане на „Техническо предложение“ - (Образец №5) за обособена
позиция №1 и №2 и представените каталози, комисията констатира, че предлаганата
апаратура от участника отговаря на минималните технически параметри и характеристики
изисквани от Възложителя и допуска участника до следващ етап от процедурата.
Съгласно обявеното в документацията:
„За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията
на настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на критерий
икономически най-изгодна оферта, на основание чл.70, ал.1 от ЗОП определена въз основа на
избрания критерий за възлагане : «оптимално съотношение качество /цена», на основание чл.70,
ал.2, т.3 от ЗОП и следните показатели за оценка на офертите:
За обособена позиция 1
Метод на оценка: оптимално съотношение качество /цена по следните показатели:
Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

Символно обозначение
(точките по показателя)

1. Предложена цена – П 1

50 %

50

Тц

2. Технически показатели – П 2

50 %

50

Тс
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За обособена позиция 2

Метод на оценка: оптимално съотношение качество /цена по следните показатели:
- Предлагана цена с относителна тежест - 50%
- Технически преимущества на апаратурата с относителна тежест - 50%“

Комисията единодушно реши и оценява офертата на „Соломед“ ЕООД за:
- Обособена позиция №1 - по показател „Технически показатели – П 2“ с 50 точки.
- Обособена позиция №2 - по показател „Технически преимущества на апаратурата“
с 50 точки.

Комисията реши да отвори пликовете с ценови предложения на 08.07.2019г. в 11:00
часа за което да публикува съобщение в Профила на купувача.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

2.

Заличено обстоятелство

3. съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
4.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

5.
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ПРОТОКОЛ №3
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-252 от 21.06.2019г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска
апаратура по две обособени позиции“, публикувана в РОП с УНП 00468-2019-0006
Днес 08.07.2019г., в 11:00 часа комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
3.
6.
7.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

се събра за да продължи работата си в процедурата за обществената поръчка.
С писмо изх.№786 от 03.07.2019г., публикувано на интернет страницата на МБАЛ
«Д-р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача в същия ден, участника беше
уведомен за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
На заседанието на комисията не присъстваше участника в процедурата или негови
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията отвари пликовете, по двете обособени позиции, с
ценово предложение на участника и ги обяви:
- Обособена позиция №1 - Анестезиологични работни места:
- Цена без ДДС – 83 327,00 лв.
- Цена с ДДС – 99 992,40 лв.
- Обособена позиция №2 - Апаратура за физикална и рехабилитационна медицина:
- Цена без ДДС – 58 328,50 лв.
- Цена с ДДС – 69 993,60 лв.
Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения.
Комисията установи, че изчислението на цената без ДДС на Обособена позиция №2
е сгрешено в стотинките и поиска уточнение от участника, Същия потвърди крайната цена
с ДДС и уточни установената несъществена грешка.
Във връзка с обявения финансов ресурс от Възложителя, комисията констатира, че
ценовото предложение отговаря на същия. Ценовите предложения отговарят на обявените
условия на Възложителя и комисията ги приема за редовни и ги оценява:
- За Обособена позиция №1 - 50 точки;
- За Обособена позиция №2 - 50 точки.
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка:
Участник „Соломед” ЕООД, гр.София с оферта вх.№ 40 от 20.06.2019г. – получил
комплексна оценка при оценяването на офертата:
− За Обособена позиция №1 - 100 точки;
− За Обособена позиция №2 - 100 точки.
5

С това комисията приключи с възложената работа, съгласно заповед З-252 от
21.06.2019г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадената оферта относно
възлагането на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж
на медицинска апаратура по две обособени позиции“, публикувана в РОП с УНП 004682019-0006 и предава на Възложителя цялата документация по обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

2.

Заличено обстоятелство

3. съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
4.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

5.

ПОЛУЧИЛ:
- ПРОТОКОЛИ №1/21.06.2019г., №2/02.07.2019г. и №3/08.07.2019г. за извършване на
предварителния подбор, разглеждането, оценката и класирането на офертата;
- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с проведената процедура;
- ОФЕРТАТА – 1 брой.

ДАТА: 11.07.2019г.
УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛИТЕ!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36a, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА
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