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

ДОКЛАД
на комисията за провеждане на открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Доставка на медицински изделия за нуждите на
МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна”
Днес, 01.06.2018 г., на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от
ППЗОП, се състави настоящия доклад на Комисията за провеждане на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на
медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр.
Трявна”, назначена със Заповед № РД-08-42/10.04.2018 г. на Управителя на
дружеството, в състав:
Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и
управление
и членове:
1. Еленка Колева Стефанова – юрист;
2. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт,
3. Д-р Николай Кирилов Въгленов – н-к ООТ;
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител.
Съгласно входящия Регистър на офертите, в определения от
Възложителя краен срок – 16,00 часа на 10.04.2018 г. в деловодството на МБАЛ
“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна са постъпили оферти от шест кандидата,
а именно:
1. “Джи Ес Евро България” ЕООД – Вх. № АС-03-139/21.03.2018 г. –
12,30 ч.;
2. „Сико-Фарма” ЕООД – Вх. № АС-03-166/04.04.2018 г. – 11,15 ч.;
3. „Агарта-ЦМ” ЕООД – Вх. № АС-03-173/05.04.2018 г. – 13,00 ч.;
4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – Вх. № АС-03178/10.04.2018 г. – 9,30 ч.;
5. „Фаркол” АД – Вх. № АС-03-179/10.04.2018 г. – 9,30 ч.;
6. „Асклепий Орто” ООД – Вх. № АС-03-181/10.04.2018 г. – 11,00 ч.;
Председателят на комисията получи офертите на участниците в
процедурата, при което беше съставен и подписан от предаващото лице и от
председателя на комисията протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и
подадените оферти. Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП след получаване на списъка

с участниците всеки член на комисията попълни декларация по чл.103, ал.3 от
ЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или
техни упълномощени представители и представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията получи и разгледа постъпилите опаковки с оферти на
кандидатите и установи:
По целостта на опаковките:
- внесените предложения са поставени в непрозрачни и запечатани
опаковки, с посочено точното време на регистрация /дата,час,минута/ на подаване
в деловодството.
По изискванията за насочеността на офертите:
- на опаковките на участващите фирми е посочено наименованието на
обществената поръчка.
По название на фирмата, точен адрес, факс, телефон, лице за връзка:
- предложенията имат посочен подател, точен адрес, телефон и факс,
лице за връзка.
Комисията констатира, че постъпилите в деловодството на болницата
оферти са редовно приети и съхранени в запечатани непрозрачни опаковки.
Комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване
запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание и
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима членове на Комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2
от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
1. Участник “Джи Ес Евро България” ЕООД – участва за обособени
позиции № 3 и № 22, за всяка от които е представил:
Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
2. Участник „Сико-Фарма” ЕООД – участва за обособени позиции № 1
и № 11, за всяка от които е представил:
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на

валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
3. Участник „Агарта-ЦМ” ЕООД – участва за обособени позиции № 24
и № 25, за всяка от които е представил:
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
4. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – участва за
обособени позиции № 1, № 13 и № 26, за всяка от които е представил:
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
5. Участник „Фаркол” АД – участва за обособена позиция № 2, № 12 и
№ 18, за всяка от които е представил:
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
6. Участник „Асклепий Орто” ООД – участва за обособени позиции №
7, № 8, № 9, № 10, № 15, № 16, № 17 и № 28, за всяка от които е представил:
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Ценово предложение.
За обособени позиции № 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21, 23 и 27 не са
представени оферти от нито един участник.

Комисията установи, че всички участници са представили коректно
попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя,
като са декларирали липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор.
Комисията продължи своята работа с проверка на техническите оферти
на участниците за съответствие с техническата спецификация на възложителя,
приложена към документацията за участие.
След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП,
комисията допусна всички участници до следващия етап на процедурата –
отваряне на ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”).
На 18.05.2018 г. се състоя заседание на Комисията, за отваряне и
разглеждане на ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри”) в състав:
Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и
управление
и членове:
1. Еленка Колева Стефанова – юрист;
2. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт,
3. Д-р Николай Кирилов Въгленов – н-к ООТ;
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител.
На заседанието на комисията присъства Пламен Тодоринов Тодоров –
упълномощен представител на участника „Фаркол” АД.
Комисията пристъпи към отваряне на пликове № 3 “Предлагани ценови
параметри” на офертите на участниците в откритата процедура по реда на тяхното
постъпване:
1. Участник “Джи Ес Евро България” ЕООД – допуснат до участие за
обособени позиции № 3 и № 22.
Трима члена на комисията, както и представителя на участника
„Фаркол” АД Пламен Тодоров подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 3 участникът “Джи Ес Евро България” ЕООД
е предложил цена за цялата позиция 92 947,80 лв. с ДДС, съответно 77 456,50 лв.
без ДДС.

За обособена позиция № 22 участникът “Джи Ес Евро България” ЕООД
е предложил цена за цялата позиция 36 000,00 лв. с ДДС, съответно 30 000,00 лв.
без ДДС.
2. Участник „Сико-Фарма” ЕООД – допуснат до участие за обособени
позиции № 1 и № 11.
Трима члена на комисията, както и представителя на участника
„Фаркол” АД Пламен Тодоров подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 1 участникът „Сико-Фарма” ЕООД е
предложил цена за цялата позиция 252 770,00 лв. с ДДС, съответно 210 641,67 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 11 участникът „Сико-Фарма” ЕООД е
предложил цена за цялата позиция 655 740,00 лв. с ДДС, съответно 546 450,00 лв.
без ДДС.
3. Участник „Агарта-ЦМ” ЕООД – допуснат до участие за обособени
позиции № 24 и № 25.
Трима члена на комисията, както и представителя на участника
„Фаркол” АД Пламен Тодоров подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 24 участникът „Агарта-ЦМ” ЕООД е
предложил цена за цялата позиция 1 556,50 лв. с ДДС, съответно 1 297,08 лв. без
ДДС.
За обособена позиция № 25 участникът „Агарта-ЦМ” ЕООД е
предложил цена за цялата позиция 2 986,70 лв. с ДДС, съответно 2 488,92 лв. без
ДДС.
4. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – допуснат до
участие за обособени позиции № 1, № 13 и № 26.
Трима члена на комисията, както и представителя на участника
„Фаркол” АД Пламен Тодоров подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 1 участникът „Медицинска Техника
Инженеринг” ООД е предложил цена за цялата позиция 231 410,00 лв. с ДДС,
съответно 192 841,67 лв. без ДДС.
За обособена позиция № 13 участникът „Медицинска Техника
Инженеринг” ООД е предложил цена за цялата позиция 47 400,00 лв. с ДДС,
съответно 39 500,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция № 26 участникът „Медицинска Техника
Инженеринг” ООД е предложил цена за цялата позиция 3 600,00 лв. с ДДС,
съответно 3 000,00 лв. без ДДС.
5. Участник „Фаркол” АД – допуснат до участие за обособени позиции
№ 2, № 12 и № 18.
Трима члена на комисията подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 2 участникът „Фаркол” АД е предложил цена
за цялата позиция 1 026 400,00 лв. с ДДС, съответно 855 333,33 лв. без ДДС.
За обособена позиция № 12 участникът „Фаркол” АД е предложил цена
за цялата позиция 761 520,00 лв. с ДДС, съответно 634 600,00 лв. без ДДС.
За обособена позиция № 18 участникът „Фаркол” АД е предложил цена
за цялата позиция 207 000,00 лв. с ДДС, съответно 172 500,00 лв. без ДДС.
6. Участник „Асклепий Орто” ООД – допуснат до участие за обособени
позиции № 7, № 8, № 9, № 10, № 15, № 16, № 17 и № 28.
Трима члена на комисията, както и представителя на участника
„Фаркол” АД Пламен Тодоров подписаха ценовите оферти. След това беше
оповестено ценовото предложение на кандидата за всяка една от посочените
позиции.
За обособена позиция № 7 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 179 500,00 лв. с ДДС, съответно 149 583,33 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 8 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 215 500,00 лв. с ДДС, съответно 179 583,33 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 9 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 191 500,00 лв. с ДДС, съответно 159 583,33 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 10 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 227 500,00 лв. с ДДС, съответно 189 583,33 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 15 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 462 000,00 лв. с ДДС, съответно 385 000,00 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 16 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 276 000,00 лв. с ДДС, съответно 230 000,00 лв.
без ДДС.
За обособена позиция № 17 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 477 300,00 лв. с ДДС, съответно 397 750,00 лв.
без ДДС.

За обособена позиция № 28 участникът „Асклепий Орто” ООД е
предложил цена за цялата позиция 30 000,00 лв. с ДДС, съответно 25 000,00 лв.
без ДДС.
След като разгледа и сравни представените ценови предложения,
Комисията извърши класиране на участниците по критерий „Най-ниска цена” по
обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1:
Първо място „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – 100 точки;
Второ място „Сико-Фарма” ЕООД – 92 точки.
2. Обособена позиция № 2:
Първо място „Фаркол” АД – 100 точки.
3. Обособена позиция № 3:
Първо място “Джи Ес Евро България” ЕООД – 100 точки
4. Обособена позиция № 4:
Няма подадени оферти
5. Обособена позиция № 5:
Няма подадени оферти
6. Обособена позиция № 6:
Няма подадени оферти
7. Обособена позиция № 7:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
8. Обособена позиция № 8:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
9. Обособена позиция № 9:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
10.Обособена позиция № 10:
Първо място Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
11.Обособена позиция № 11:
Първо място „Сико-Фарма” ЕООД – 100 точки
12.Обособена позиция № 12:

Първо място „Фаркол” АД – 100 точки
13.Обособена позиция № 13:
Първо място „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – 100 точки
14.Обособена позиция № 14:
Няма подадени оферти.
15.Обособена позиция № 15:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
16.Обособена позиция № 16:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
17.Обособена позиция № 17:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
18.Обособена позиция № 18:
Първо място „Фаркол” АД – 100 точки
19.Обособена позиция № 18:
Няма подадени оферти.
20.Обособена позиция № 20:
Няма подадени оферти
21.Обособена позиция № 21:
Няма подадени оферти
22.Обособена позиция № 22:
Първо място “Джи Ес Евро България” ЕООД – 100 точки
23. Обособена позиция № 23:
Няма подадени оферти
24.Обособена позиция № 24:
Първо място „Агарта-ЦМ” ЕООД – 100 точки
25.Обособена позиция № 25:
Първо място „Агарта-ЦМ” ЕООД – 100 точки
26.Обособена позиция № 26:
Първо място „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – 100 точки

27.Обособена позиция № 27:
Няма подадени оферти
28.Обособена позиция № 28:
Първо място „Асклепий Орто” ООД – 100 точки
Във връзка с направените
Комисията предлага:

констатации и извършеното класиране,

1. На основание чл. 109 от ЗОП Възложителят да определи за
изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет:
“Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов”
ЕООД гр. Трявна” с класираните на първо място участници по обособени
позиции.
2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят да прекрати
частично процедурата по обособени позиции № 4, № 5, № 6, № 14, № 19, № 20, №
21, № 23 и № 27, по които не е подадена нито една оферта.

КОМИСИЯ:
Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов)
Членове:
1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Еленка Стефанова)
2. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова)
3. Чл. 2 от ЗЗЛД (Д-р Николай Въгленов)
4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева)
Настоящият доклад се предава от председателя на комисията на
Възложителя за утвърждаване, заедно с Протоколи № 1 и № 2 и цялата
документация по обществената поръчка в 10,00 ч. на 04.06.2018 г.
Предал: Чл. 2 от ЗЗЛД
(Ст. Генов)

Приел: Чл. 2 от ЗЗЛД
(Д-р Св. Брънекова)

