ПРОТОКОЛ № 1 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010

Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООДгр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България" ЕООД гр.София–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АД гр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООДгр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията получи по електронната поща уведомително писмо, от
Заличено
обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД – упълномощен представител на
участника „Б.Браун Медикал” ЕООД гр. София. Приложеното пълномощно е редовно.
С уведомителното писмо са потвърдени предложените цени за обявените прогнозни
количества. Приети са клаузи на договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените такива
от възложителя.
Участникът е представил предложения за:
- Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи– общи, пор.№ 1 до 30;
- Обособена позиция № 6 – Ортопедия, пор.№ 1, 2;
- Обособена позиция № 8 – Хирургия, пор.№23, 24, 25, 26;
- Обособена позиция № 11 – Кардиология, пор.№1.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата:............................ -.........................

ПРОТОКОЛ № 2 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010
Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООД гр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "Емония Фарматех България"ЕООД гр.София–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АД гр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООД гр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията започна преговорите с упълномощен представителя на участника "Aйф
фарма" ООД гр. София - Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД.
Представеното пълномощно е редовно
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените такива
от възложителя.
Участникът заяви участието си за:
- Обособена позиция № 6 – Ортопедия, пор.№ 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
26, 27, 31, 34.
Преговорите се проведоха по клаузите на проекта на договора, като участникът потвърди
предложените цени за обявените прогнозни количества.
Участникът заяви, че приема клаузи на договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
Комисията приключи договарянето с участника .
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ № 3 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010

Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООДгр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООДгр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България"ЕООДСофия–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АДгр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООДгр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията започна преговори с упълномощен представител на участника
„ФАРКОЛ" АД гр. Бургас – Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД.
Представеното пълномощно е редовно.
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените такива
от възложителя.
Участникът заяви участието си за:
- Обособена позиция № 6 – Ортопедия, пор.№ 52;
- Обособена позиция № 7 – Ендопротези, пор,№ 1 до 11, 19, 20, 21.
Преговорите се проведоха по клаузите на проекта на договора, като участникът потвърди
предложените цени за обявените прогнозни количества.
Участникът заяви, че приема клаузи на договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
Комисията приключи договарянето с участника.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ № 4 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010
Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, комисия в
състав
Председател:
Председател:
1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООДгр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООДгр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България"ЕООДСофия–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АДгр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООДгр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията получи по електронна поща уведомително писмо от управителя на
участника "Емония Фарматех България" ЕООД, гр.София – Емил Спасов, с което
потвърждава предложените цени за обявените прогнозни количества от предмета на
поръчката.
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на съответствието
му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените такива
от възложителя.
Участникът е представил предложения за:
- Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи– общи, пор.№ 17;
- Обособена позиция № 3 – Микробиологична лаборатория. пор.№ 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- Обособена позиция № 4 – ПАО, пор.№ 1;
- Обособена позиция № 8 – Хирургия, пор.№ 8, 9, 10;
- Обособена позиция № 10 – УНГ, пор.№ 1, 4
В офертата е приложена декларация, че участникът приема всички условия на проекта на
договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата:............................ -.........................

ПРОТОКОЛ № 5 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010
Днес15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедураза
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООДгр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООДгр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България"ЕООДСофия–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АДгр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООДгр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл.48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви“съгласно прогнозно–количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията получи по електронна поща уведомително писмо от управителя на
участника „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – Стефан Стрнад, с което
потвърждава предложените цени за обявените прогнозни количества от предмета на
поръчката.
Участникът е представил предложения за:
- Обособена позиция №6 – Ортопедия, пор.№ 1, 2, 53;
- Обособена позиция № 7 – Ендопротези, пор.№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22.
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените
такива от възложителя.
В офертата е приложена декларация, че участника приема всички условия на проекта на
договора, в т.ч.:
В полученото писмо участникът заявява, че потвърждава всички условия в подадената
оферта.
В офертата е приложена декларация, че участника приема всички условия на проекта на
договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане –отложено до 60 дни.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата:............................ -.........................

ПРОТОКОЛ № 6 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010
Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООДгр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООДгр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България"ЕООДСофия–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АДгр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООДгр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представивители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията получи по електронната поща уведомително писмо от управителя на
участника "ТРИМЕД" ООД гр. София – Добрин Василев, с което потвърждава
предложените цени за обявените прогнозни количества от предмета на поръчката.
Участникът е представил предложения за:
- Обособена позиция № 9 – Урология, пор.№ 1, 2, 3.
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените
такива от възложителя.
В офертата е приложена декларация, че участника приема всички условия на проекта на
договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата:............................ -.........................

ПРОТОКОЛ № 7 / 15.12.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 412 от 15.12.2017 г.- съгласно чл.51 от
ППЗОП и във връзка с обявената обществена поръчка с предмет :«Доставки на медицински
консумативи и изделия и лабораторни реактиви”, публикувана в Портала за обществени
поръчки с уникален номер 00468-2017-0010
Днес 15.12.2017г. в 09:00 часа, в 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
се събра за да проведе договарянето с поканените участници в горепосочената процедура за
определяне условията на договора, съгласно чл.67, ал.2 от ППЗОП.
Комисията получи седем оферти, подадени от:
1. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София- вх.№ 95/07.12.2017г.08:30ч.;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София – вх.№ 96/08.12.2017г.11:30ч;
3. "ТРИМЕД" ООД гр. София-вх.№97/08.12.2017г.12:55ч.;
4. „Софарма Трейдинг” АД гр.София – вх.№ 98/11.12.2017г.10:15ч;
5. "ЕмонияФарматех България" ЕООД гр.София–вх.№ 99/11.12.17г.10:15ч.;
6. „ФАРКОЛ" АД гр. Бургас – вх.№100/11.12.2017г.10:20ч.;
7. "Aйф фарма" ООД гр. София – вх.№ 101/11.12.2017г.10:20ч.
Към офертите е приложен приемо-предавателен протокол, съгласно
изискванията на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Преди да пристъпи към провеждане на преговорите, членовете на
комисията, участващи в заседанието, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, подписаха и
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 – 15.12.2017г.; Оценяване на офертите – до
20.12.2017г.; Изготвяне на доклад и връчване на документацията на възложителя – до
22.12.2017г.
С покана изх.№1243 от 28.11.2017г., възложителят е поканил за участие в
процедурата :
1. „Aйф фарма“ ООД гр.София ;
2. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София ;
3. „Валерус“ ООД гр.София;
4. „Гамидор България” ООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД гр.София ;
7. „ЕмонияФарматех България“ ЕООД гр.София ;
8. „Лабимекс“ АД София ;
9. „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София ;
10. „Мед Ап Консулт” ООД гр.Варна;
11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София ;
12. „Ридаком” ЕООД гр.София ;
13. „Софарма Трейдинг” АД гр.София ;

14. „ТРИМЕД” ООД гр. София ;
15. „ФАРКОЛ" АД гр.Бургас ;
16. „Хелмед България” ЕООД гр.София ;
17. „Хелт импорт“ ООД гр.София .
Предмета на поръчката е:«Доставки на медицински консумативи и изделия и
лабораторни реактиви”съгласно прогнозно –количествена спецификация.
Комисията определи поредността на провеждането на преговорите чрез
жребий в присъствието на представители на участниците в процедурата, а именно:
1. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София;
2. „Aйф фарма” ООД гр. София;
3. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас;
4. „Емония Фарматех България"ЕООД гр.София;
5. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София;
6. „ТРИМЕД” ООД гр. София;
7. „Софарма Трейдинг” АД гр.София.
Комисията започна преговорите с упълномощения представител на участника
„СофармаТрейдинг” АД гр.София – Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка
с чл.2 от ЗЗЛД.
Представеното пълномощно е редовно
Комисията извърши проверка на съответствието на личното състояние и на
съответствието му с критериите за подбор, като разгледа представените ЕЕДОП и други
документи.
Комисията приема, че участникът съответства на изискванията на ЗОП и на обявените такива
от възложителя.
Участникът заяви участието си за:
- Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи– общи, пор.№ 2, 6, 7, 17, 19;
- Обособена позиция № 5 – ЛТХ, пор.№ 1.
Преговорите се проведоха по клаузите на проекта на договора, като участникът потвърди
предложените цени за обявените прогнозни количества.
Участникът заяви, че приема клаузи на договора, в т.ч.:
Срок на договора – до 01.10.2018г. и влиза в сила от датата на подписването.
Срок за доставка – до 24 ч. за обикновена заявка и до 6 ч. за спешна заявка.
Срок на плащане – отложено до 60 дни.
Комисията приключи договарянето с участника.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:
2.
3.
4.
5.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Участник в процедурата: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

