МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СОФИЯ
бул. “В. Левски” № 129
ПРОТОКОЛ № 2
от
дейността на комисия, назначена със Заповед № 150. / 07.11.2017 г. (изменена със Заповед № 161 / 17.11.2017 г.
на директора на ЦСМП-София) за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет - „Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – София” по четири обособени позиции,
открита с Решение № 6452/27.09.2017 г. на директора на ЦСМП-София
Състав на комисията:
Председател:
1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София;
Членове:
2. * – главен счетоводител на ЦСМП-София;
3. д-р * – зам. директор на ЦСМП-София (по силата на Заповед 161 / 17.11.2017 г. на директора на ЦСМПСофия, заменя * – фармацевт магистър, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини);
4. д-р * – началник Медицински дейности;
5. д-р * – експерт „Обучение и квалификация“
Резултати от работата на комисията:
На дата 17.11.2017 г. от 09:30 ч. комисията се събра за отваряне на ценовите предложения в
горепосочената процедура. Комисията провери и установи, че на 10.11.2017 г. всички участници са получили
първия протокол и са известени за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.
На същата дата е публикувано и съобщение в профила на купувача. На заседанието не присъстват външни лица.
Комисията провери и установи, че целостта на деветте плика „Предлагани ценови параметри“ на горепосочения
участник е ненарушена, както и всички подписи върху тях са налице и са автентични. Комисията отвори деветте
плика на участника, установи наличието на ценови предложения, както следва:
1.

Живас ООД, ЕИК 831076655 - за обособена позиция № 1 „Доставка на дезинфектанти“ 3276,2 (три хиляди и двеста и седемдесет и шест цяло и две десети) лева без ДДС;

2.

РСР ЕООД, ЕИК 121706547 - за обособена позиция № 3 „Тест ленти“ - 24825 (двадесет и
четири хиляди и осемстотин и двадесет и пет) лева без ДДС;

3.

Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528 - за обособена позиция 1 – 6760
(шест хиляди и седемстотин и шестдесет) лева без ДДС, за обособена позиция 2 - 67365,05
(шестдесет и седем хиляди триста и шестдесет и пет цяло и пет стотни) лева без ДДС и за
обособена позиция 4 – 3970 (три хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС;

4.

„Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194 - за обособена позиция № 2 „Медицински изделия“
- 55492,75 (петдесет и пет хиляди и четиристотин и деветдесет и две цяло и седемдесет и пет
стотни) лева без ДДС;

5.

Агарта-ЦМ ЕООД, ЕИК 121096923 - за обособена позиция № 2 „Медицински изделия“ 64737,38 (шестдесет и четири хиляди и седемстотин и тридесет и седем цяло и тридесет и
осем) лева без ДДС;

6.

Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, ЕИК 121146714 - за обособена позиция № 4 – 5383
(пет хиляди и триста и осемдесет и три) лева без ДДС;

7.

Хелмед България ЕООД, ЕИК 130477290 - за обособена позиция № 2 – 89204,5 (осемдесет и
девет хиляди и двеста и четири цяло и пет десети) лева без ДДС;

8.

Истлинк България ООД, ЕИК 115573932 - за обособена позиция № 2 – 82767,15 (осемдесет и
две хиляди и седемстотин и шестдесет и седем цяло и петнадесет) лева без ДДС, за обособена
позиция №3 – 23075 (двадесет и три хиляди и седемдесет и пет) лева без ДДС и за обособена
позиция №4 – 3733,5 (три хиляди и седемстотин и тридесет и три цяло и пет десети) лева без
ДДС;

9.

Елпак - Лизинг, ЕИК 103506445 - за обособенa позиция 4 ЕКГ – консумативи – 3804,40 (три
хиляди и осемстотин и четири цяло и четиридесет десети) лева без ДДС.

Заседанието на комисията приключи в 11:00 ч. на 17.11.2017 г.
Комисията се събра за ново заседание в 9:00 ч. на 23.11.2017 г., в рамките на което провери едно по
едно ценовите предложения и установи, че нито едно от тях по нито една от обособените позиции не надхвърля
съответната максимално допустима цена от документацията за участие. На следващо място провери единичните
и общите суми и установи, че няма грешни изчислявания.
След като се увери, че всички ценови предложения отговарят на изискванията на ЗОП и
документацията, комисията пристъпи към оценка и класиране по критерия „най-ниска цена“, съгласно
документацията за участие:

I. По обособена позиция номер 1 (тъй като има само две получени оферти, чл. 72 ЗОП не се прилага):
1. Живас ООД, ЕИК 831076655 – 3276,20 (три хиляди и двеста и седемдесет и шест цяло и две десети)
лева без ДДС;
2. Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528 - 6760 (шест хиляди и седемстотин и
шестдесет) лева без ДДС;
Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на възложителя да сключи договор по
обособена позиция № 1 с класирания на първо място участник Живас ООД, ЕИК 831076655, адрес: гр.
София 1592, бул. „Асен Йорданов“ № 14, телефон 02 9817823, факс 02 9802507, eлектронна поща
zhivas@mail.tehno-link.com. .

II. по обособена позиция номер 2: На първо място комисията провери дали има ценови предложения,
които да представляват необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 72 ЗОП. Установи, че
офертата на „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194 е с 27 % по-благоприятна от средната стойност
на предложенията на останалите участници по настоящата обособена позиция. На основание чл. 72, ал.
1 ЗОП, комисията изисква подробна писмена обосновка от участника „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК
103267194, за начина на образуване на предложената от него обща цена, която следва да бъде
представена в централата на възложителя (гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129) в 5-дневен срок от
получаване на настоящия протокол.

III. по обособена позиция номер 3 (тъй като има само две получени оферти, то чл. 72 ЗОП не се прилага):
1. Истлинк България ООД, ЕИК 115573932 – 23075 (двадесет и три хиляди и седемдесет и пет) лева без
ДДС;
2. РСР ЕООД, ЕИК 121706547 - 24825 (двадесет и четири хиляди и осемстотин и двадесет и пет) лева
без ДДС.
Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на възложителя да сключи договор по
обособена позиция № 3 с класирания на първо място участник Истлинк България ООД, ЕИК
115573932, адрес: гр. София 1255, ул. Ясен 2 А, кв. Малашевци, телефон 02 9833139, факс 02 9835122,
eлектронна поща eastlink_sof@abv.bg.

IV. по обособена позиция номер 4 (комисията провери и установи,ч е нито една оферта не представлява
необичайно благоприятна оферта по смисъла на чл. 72 ЗОП):
1. Истлинк България ООД, ЕИК 115573932 - 3733,5 (три хиляди и седемстотин и тридесет и три цяло и
пет десети) лева без ДДС;
2. Елпак - Лизинг, ЕИК 103506445 - 3804,40 (три хиляди и осемстотин и четири цяло и четиридесет
десети) лева без ДДС
3. Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528 - 3970 (три хиляди деветстотин и
седемдесет) лева без ДДС;
4. Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, ЕИК 121146714 - 5383 (пет хиляди и триста и осемдесет и
три) лева без ДДС.
Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на възложителя да сключи договор по
обособена позиция № 4 с класирания на първо място участник Истлинк България ООД, ЕИК
115573932, адрес: гр. София 1255, ул. Ясен 2 А, кв. Малашевци, телефон 02 9833139, факс 02 9835122,
eлектронна поща eastlink_sof@abv.bg.
Работата на комисията приключи в 14:00 ч. на 23.11.2017 г.
1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София:*
2. * – главен счетоводител на ЦСМП-София:*
3. д-р * – зам. директор на ЦСМП-София:*
4. д-р * – началник Медицински дейности:*
5. д-р * – експерт „Обучение и квалификация“:*

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

