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ДИРЕКТОР НА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – СОФИЯ
ТУК

ДОКЛАД
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, включително промените, настъпили в хода на работа на
комисията:
Председател:
1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София;
Членове:
2. д-р * – лекар, началник отдел Медицински дейности;
3. д-р * – зам. директор на ЦСМП-София (по силата на Заповед 161 / 17.11.2017 г. на
директора на ЦСМП-София, заменя * – фармацевт магистър, който не може да изпълнява
задълженията си по обективни причини);
4. д-р * – лекар, експерт „Обучение и квалификация“;
5. * – главен счетоводител на ЦСМП-София.

Kратко описание на работния процес, включително участници в процедурата,
действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:
Горепосочената комисия се събра и започна своята работа на дата 07.11.2017 г.
Подадени са оферти от 9 (девет) на брой участници, както следва:

1) 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.
Офертата е подадена с вх. № 1 / 24.10.2017 г., в 11:30 ч. и на плика е посочено, че е за
обособена позиция № 1 „Доставка на дезинфектанти“;
2) РСР ЕООД, ЕИК 121706547, адрес: гр. София 1606, ул. ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ No
3, вх. 1, ап. 2, телефон 02 9515976, факс 02 9515932, eлектронна поща: office@rsr.bg.
Офертата е подадена с вх. № 2 / 02.11.2017 г., в 10:40 ч. и на плика е посочено, че е за
обособена позиция № 3 „Тест ленти“;
3) Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528, адрес: гр. София 1750, ж.к.
Младост 1, бл. 28Б (ул. „Димитър Моллов“) телефон 02 4627129, факс 02 4627128,
eлектронна поща: info@mte-bg.com. Офертата е подадена с вх. № 3 / 06.11.2017 г. в 10:00 ч. и
на плика е посочено, че е за обособени позиции 1, 2 и 4;
4) „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194, адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар
Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 12, телефон 02 8133660, факс 8 133 666,
eлектронна поща office@sopharmatrading.bg . Офертата е подадена с вх. № 4 / 06.11.2017 г. в
10:36 ч. и на плика е посочено, че е за обособена позиция № 2 „Медицински изделия“;
5) Агарта-ЦМ ЕООД, ЕИК 121096923, адрес п. к. 1712, гр. София, ж. к. Младост 3, бл.
304, вх. 2, офис 1, телефон 02 8765542, факс 08 9743973, електронна поща agartacm@abv.bg.
Офертата е подадена с входящ номер 5 / 06.11.2017 г. в 11:40 ч. и на плика е посочено, че е за
обособена позиция № 2 „медицински изделия;
6) Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, ЕИК 121146714, адрес гр. София 1407, бул.
„Черни връх“ № 38, пощенска кутия 164, телефон 02 9625278, факс 02 9625948, електронна
поща sofinformproduct@abv. bg . Офертата е подадена с входящ номер 6 / 06.11.2017 г. в
13:50 и на плика е посочено, че е за обособена позиция № 4;
7) Хелмед България ЕООД, ЕИК 130477290, адрес гр. София 1309, бул. „Тодор
Александров“ 179, блок № 79, телефон 02 9200456, факс 02 4174298, електронна поща
helmedsf@yahoo.com. Офертата е подадена с входящ номер 7 / 06.11.2017 г. в 14:55 ч. и на
плика е посочено, че е за обособена позиция № 2;
8) 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.
Офертата е подадена с вх. № 8 / 06.11.2017 г., в 15:00 ч. и на плика е посочено, че е за
обособени позиции 2, 3 и 4;
9) Елпак - Лизинг, ЕИК 103506445, адрес: гр. Варна 9002, ул. „Д-р Иван Богоров“ 12,
телефон 052 602360, факс 052 699060, eлектронна поща elpak@elpak.bg. Офертата е подадена
с вх. № 9 /06.11.2017 г., в 15:25 ч. и на плика е посочено, че е за обособенa позиция 4 ЕКГ консумативи.

Комисията отвори, разгледа и оцени всяка от офертите в съответствие с изискванията
на ЗОП и ППЗОП, като действията й са подробно отразени в протоколите от работата,
неразделна част от настоящия доклад.
Класиране на участниците
Комисията класира участниците, както следва:
I. По обособена позиция номер 1:
1) Живас ООД, ЕИК 831076655 – с предложена цена 3276,20 (три хиляди и двеста и
седемдесет и шест цяло и две десети) лева без ДДС;
2) Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528 - с предложена цена 6760
(шест хиляди и седемстотин и шестдесет) лева без ДДС;
II. По обособена позиция номер 2:
1) „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194: с предложена цена - 55492,75 (петдесет и
пет хиляди и четиристотин и деветдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни) лева без ДДС;
2) Агарта-ЦМ ЕООД, ЕИК 121096923: с предложена цена - 64737,38 (шестдесет и
четири хиляди и седемстотин и тридесет и седем цяло и тридесет и осем) лева без ДДС;
3)

Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528: с предложена цена -

67365,05 (шестдесет и седем хиляди триста и шестдесет и пет цяло и пет стотни) лева без
ДДС;
4) Истлинк България ООД, ЕИК 115573932: с предложена цена – 82767,15 (осемдесет
и две хиляди и седемстотин и шестдесет и седем цяло и петнадесет) лева без ДДС;
5) Хелмед България ЕООД, ЕИК 130477290: с предложена цена – 89204,5 (осемдесет и
девет хиляди и двеста и четири цяло и пет десети) лева без ДДС.
III. По обособена позиция номер 3:
1) Истлинк България ООД, ЕИК 115573932 – с предложена цена 23075 (двадесет и три
хиляди и седемдесет и пет) лева без ДДС;
2) РСР ЕООД, ЕИК 121706547 - с предложена цена 24825 (двадесет и четири хиляди и
осемстотин и двадесет и пет) лева без ДДС.
IV. По обособена позиция 4:

1) Истлинк България ООД, ЕИК 115573932 - с предложена цена 3733,5 (три хиляди и
седемстотин и тридесет и три цяло и пет десети) лева без ДДС;
2) Елпак - Лизинг, ЕИК 103506445 - с предложена цена 3804,40 (три хиляди и
осемстотин и четири цяло и четиридесет десети) лева без ДДС;
3) Медицинска техника инженеринг ООД, ЕИК 831641528 - с предложена цена 3970
(три хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС;
4) Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, ЕИК 121146714 - с предложена цена 5383
(пет хиляди и триста и осемдесет и три) лева без ДДС.

Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или
за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е
приложимо
Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо
място участници по съответните горепосочени обособени позиции и номенклатури.

Работата на комисията приключи на 14.12.2017 г. като председателят предаде на
възложителя досието на обществената поръчка, заедно с всички съдържащи се в него
документи.
Приложения: съгласно текста
1. * – главен юрисконсулт на ЦСМП-София:*
2. д-р * – лекар, началник Медицински дейности:*
3. * – магистър фармацевт в ЦСМП-София*
4. д-р * – зам. директор на ЦСМП-София:*
5. д-р * – лекар, експерт „Обучение и квалификация“:*
6. * – главен счетоводител на ЦСМП-София:*
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

