МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА

ПРОТОКОЛ
№3
за работата на комисията за провеждане на открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на
МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна”
Днес, 28.08.2015 г. в 9,00 ч. в кабинет № 36 на МБАЛ „Д-р Теодоси
Витанов” ЕООД, гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1 на основание чл. 71, ал. 5, т. 1
от ЗОП Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена
със Заповед № РД-08-24/03.07.2015 г на Управителя на дружеството, в състав:
Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и
управление
и членове:
1. Вероника Димиева – юрист;
2. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт;
3. Мария Ангелова Петкова – м. сестра болнична аптека;
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител,
се събра за да проведе публичен жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място участници, предложили еднакви цени по
обособени позиции, както следва:
- За обособена позиция 3.24. – жребий между „Търговска лига –
Национален център” АД и „Фаркол” АД;
- За обособени позиции 12.1., 12.2. и 12.3. – жребий между „АгартаЦМ” ЕООД, „Истлинк България” ЕООД, „Медицинска техника инженеринг”
ООД и „Хелмед България” ЕООД;
- За обособена позиция 16.7. – жребий между „Агарта-ЦМ” ЕООД,
„Истлинк България” ЕООД и „Хелмед България” ЕООД.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на
участниците и на средствата за масова информация.
1. Комисията пристъпи към провеждане на жребий за обособена
позиция 3.24. между „Търговска лига – Национален център” АД и „Фаркол” АД.
Комисията подготви два еднакви празни непрозрачни плика.

Един от членовете на комисията постави в празните пликове листчета с
предварително изписаните наименования на двамата участници, които листчета
бяха подписани от членовете на комисията.
Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия двата
плика с поставените в тях листчета.
През цялото това време председателят на комисията стоеше настрани,
за да няма физическа възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете е
поставен.
Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и
оповести спечелилия участник, а именно - „Търговска лига – Национален
център” АД.
За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията
отвори и втория плик, като показа неговото съдържание - „Фаркол” АД.
Класиране за позиция 3.24.:
Първо място - „Търговска лига – Национален център” АД - София;
Второ място - „Фаркол” АД – Бургас.
2. Комисията пристъпи към провеждане на жребий за обособена
позиция 12.1. между „Агарта-ЦМ” ЕООД, „Истлинк България” ЕООД,
„Медицинска техника инженеринг” ООД и „Хелмед България” ЕООД.
Комисията подготви два еднакви празни непрозрачни плика.
Един от членовете на комисията постави в празните пликове листчета с
предварително изписаните наименования на четиримата участници, които
листчета бяха подписани от членовете на комисията.
Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия
четирите плика с поставените в тях листчета.
През цялото това време председателят на комисията стоеше настрани,
за да няма физическа възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете е
поставен.
Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и
оповести спечелилия участник, а именно - „Медицинска техника инженеринг”
ООД.
За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията
отвори и останалите три плика, като показа тяхното съдържание - „Истлинк
България” ЕООД, „Агарта-ЦМ” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД.
Класиране за позиция 12.1.:
Първо място - „Медицинска техника инженеринг” ООД - София;
Второ място - „Истлинк България” ЕООД - Пловдив, „Агарта-ЦМ”
ЕООД - София, „Хелмед България” ЕООД – София.

3. Комисията пристъпи към провеждане на жребий за обособена
позиция 12.2. между „Агарта-ЦМ” ЕООД, „Истлинк България” ЕООД,
„Медицинска техника инженеринг” ООД и „Хелмед България” ЕООД.
Комисията подготви два еднакви празни непрозрачни плика.
Един от членовете на комисията постави в празните пликове листчета с
предварително изписаните наименования на четиримата участници, които
листчета бяха подписани от членовете на комисията.
Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия
четирите плика с поставените в тях листчета.
През цялото това време председателят на комисията стоеше настрани,
за да няма физическа възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете е
поставен.
Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и
оповести спечелилия участник, а именно - „Медицинска техника инженеринг”
ООД.
За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията
отвори и останалите три плика, като показа тяхното съдържание - „Хелмед
България” ЕООД, „Истлинк България” ЕООД, „Агарта-ЦМ” ЕООД,.
Класиране за позиция 12.2.:
Първо място - „Медицинска техника инженеринг” ООД - София;
Второ място - „Хелмед България” ЕООД - София, „Истлинк България”
ЕООД - Пловдив, „Агарта-ЦМ” ЕООД – София.
4. Комисията пристъпи към провеждане на жребий за обособена
позиция 12.3. между „Агарта-ЦМ” ЕООД, „Истлинк България” ЕООД,
„Медицинска техника инженеринг” ООД и „Хелмед България” ЕООД.
Комисията подготви два еднакви празни непрозрачни плика.
Един от членовете на комисията постави в празните пликове листчета с
предварително изписаните наименования на четиримата участници, които
листчета бяха подписани от членовете на комисията.
Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия
четирите плика с поставените в тях листчета.
През цялото това време председателят на комисията стоеше настрани,
за да няма физическа възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете е
поставен.
Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и
оповести спечелилия участник, а именно - „Медицинска техника инженеринг”
ООД.

