ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед №25/29.06.2020 год. на управителя на
„МБАЛ Ардино” ЕООД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в
резултат на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №430 от
11.06.2020 г. с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ
Ардино” ЕООД”, публикувана в РОП информация за публикувана в профила на купувача
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален код 9099474 от
11.06.2020 г. и информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за
получаване на оферти с уникален код 9100027 от 23.06.2020 г.

Днес, 29.06.2020 г., комисия в състав:
Председател: д-р Адам Персенски – началник ХО
Членове: 1. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
2. Либуша Цветкова – специалист УЧР
се събра в библиотеката на „МБАЛ Ардино” ЕООД на адрес: гр. Ардино, ул. София
№14, етаж 2 от 14:00 часа в изпълнение на Заповед №25/26.06.2020 год. на управителя на
„МБАЛ Ардино” ЕООД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в
резултат на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ Ардино” ЕООД”.
От деловодството на „МБАЛ Ардино” ЕООД предадоха на председателя на комисията
регистъра на постъпилите оферти и 2 /два/ броя оферти.
Председателя уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на
26.06.2020 г. са постъпили следните оферти:
№ по
ред

Наименование на участника

Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1.

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД

22.06.2020 г. – 09:40 ч.

441

2.

„АМС” ООД

22.06.2020 г. – 15:15 ч.

446

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към тяхното
отваряне.
Комисията отвори опаковката на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД. Юриста оповести пред
членовете на комисията документите, които офертата съдържа. Членовете на комисията
подписаха техническото и ценовото предложение от офертата на участника.
След отварянето на офертата на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД председателят на комисията
обяви предложената от участника цена. Участника за изпълнение на поръчката предлага
обща цена в размер на 52 070.00 лв. без ДДС.

Комисията отвори опаковката на „АМС” ООД. Юриста оповести пред членовете на
комисията документите, които офертата съдържа. Членовете на комисията подписаха
техническото и ценовото предложение от офертата на участника.
След отварянето на офертата на „АМС” ООД председателят на комисията обяви
предложената от участника цена. Участника за изпълнение на поръчката предлага обща цена
в размер на 51 940.00 лв. без ДДС.
С това в 14:35 ч. приключи публично заседание на комисията. Комисията определи
дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 03.07.2020 г. от 14:00 ч.

На 03.07.2020 г. от 14:00 ч. в библиотеката на „МБАЛ Ардино” ЕООД на адрес: гр.
Ардино, ул. София №14, етаж 2 се събра комисията назначена със Заповед №25 от 29.06.2020
г. за да продължи своята дейност.
Комисията започна проверка на офертата, с цел установяване на съответствието им с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №430 от 11.06.2020 г. и в
документацията за участие. Представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на
възложителя.
ІІ. „АМС” ООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №430 от 11.06.2020 г. и в
документацията за участие. Представеният еЕЕДОП отговаря на изискванията на
възложителя.
Критерии за подбор:
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Критерий за подбор
„ЕЛПАК
„АМС”
ЛИЗИНГ” ЕООД
ООД
Участниците следва да притежават валидно
да
да
Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, съгласно чл. 77/чл. 78/чл. 78а от Закона за
медицинските изделия, издадено от ИАЛ или друг
документ, удостоверяващ правото му да търгува с
медицински изделия, издаден от компетентен орган
на съответната държава.
2. Технически и професионални способности:
Критерий за подбор
Участникът следва да разполага с Оторизационно
писмо, издадено на негово име и за конкретната
процедура, от производителя или официален
представител на производителя. Съответствие с
изискването се доказва с представяне на заверено
копие или оригинал на Оторизационно писмо.
Участникът следва да разполага с ЕС сертификат за
нанесена СЕ маркировка върху изделието или

„ЕЛПАК
ЛИЗИНГ” ЕООД
да

да

„АМС”
ООД
да

да

Декларация за съответствие, за продуктите, за които
сертификат за качество е неприложим съгласно
Директива 93/42/ЕИО.
Съответствие с изискването се доказва с представяне
на заверено копие на ЕС сертификат за нанесена СЕ
маркировка върху изделието или Декларация за
съответствие.
Участникът следва да разполага със заверено копие
на внедрена система за проектиране, разработване и
производство EN ISO 13485:2012 или еквивалент,
издаден на името на производителя.

да

да

да

да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и
изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявата.
Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците
допуснати до оценяване. Комисията установи, че техническите предложения на двата
участника отговарят на изискванията на Възложителя.
Въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена” комисията предлага на
Възложителя, следното класиране:
• На първо място – „АМС” ООД
• На второ място - „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД
Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 03.07.2020 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____п________
/д-р Адам Персенски/

Членове: 1. ______п________
/Гьокчен Емин/

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ НА
„МБАЛ АРДИНО” ЕООД:
_________п_________/д-р Гюнер Осман/
ДАТА: 03.07.2020 г.

2. ______п________
/Либуша Цветкова/

