СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19

тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/

ПРОТОКОЛ

..№<„0{<

2016г.

В изпълнение Решение № 1027 / 12.12.2015 г. на Изпълнителния директор на СБАЛББ
„Света София" ЕАД - Любчо Пенев, се събра комисия в състав:
Председател: Славка Митева - главна мед. сестра
Членове:
1. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
2. Агнеса Маркова - началник склад
На основание ЧлЛ01а от ЗОП, във връзка с Чл.14, ал.4 от ЗОП, с Публична покана изх. №
1805 / 12.12.2015г., публикувана в РОП под № 9048939 от 12.12.2015г., са получени оферти за
Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини в СБАЛББ "Света София"
ЕАД от:
1. В х . № 1855 /22Л2.2015г.- КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
2. В х . № 1857/22.12.2015г.- „МОНИ 2000" ООД
3. В х . № 1858/22.12.2015г.- "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД

На 28Л2.2015г. Комисията започна своята работа, като получи по опис офертите от
техническия сътрудник в канцеларията. Членовете на Комисията подписаха декларация за
обстоятелствата по Чл.35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП.
На заседанието на Комисията присъства представител на участниците - г-н Николай
Барбов - за „МОНИ 2000" ООД.
Комисията отвори офертите по възходящ ред на входящите им номера, обяви ценовите
предложения. В изпълнение Чл.101г, ал.З от ЗОП, г-н Барбов подписа всички технически и
ценови предложения на останалите участници. С това приключи публичната част на
заседанието.

Комисията провери представените оферти относно наличието и редовността на
документите, изискуеми от Възложителя и съгласно ЗОП.
В офертата на АТС-БЪЛГАРИЯ ООД, Комисията установи приложена декларация за
конфиденциалност, в която участникът декларира конфиденциален характер на информацията
в Ценова оферта, включително оферираните единични цени и изисква от Възложителя да не я
разкрива. ЗОП не допуска конфиденциалност по отношение на информация, отнасяща се до
ценовата оферта. Във връзка с искането на участника, водещо до невъзможност от страна на
Възложителя да приложи законовите разпоредби в хода на провеждане и приключване на
процедурата, както и при проследяване на изпълнението на договора, сключен в резултат на
нейното провеждане /в случай на класиране на участника на първо място и избирането му за
изпълнител на поръчката - договорът с приложението към него следва да са публично
достъпни в Профила на купувача/, Комисията предлага за отстраняване от оценка и
класиране "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД.
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Комисията допусна останалите двама участници до оценка и класиране.
Вх. № / Участник
Вх. № 1855 / 22.12.2015г. - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
Вх. J4о 1857 / 22.12.2015г. - „МОНИ 2000" ООД

Предложена цена за
поръчката в лв. без ДДС
22 306.72
22 085.30

Съгласно предварително обявените условия, критерий за оценка е най-ниска цена.
Въз основа на така определения критерий, Комисията определи класирането, както следва:
1-во място - „МОНИ-2000" ООД
И-ро място - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА"
Въз основа на констатираното и на основание Чл.101г, ал.4 от ЗОП, Комисията
представя на Изпълнителния директор на СБАЛББ „Света София" ЕАД настоящия
протокол за утвърждаване. Комисията предлага договор за Доставка на тонери, глави и
ленти за принтери и копирни машини да бъде сключен с участника, класиран на първо
място - „МОНИ-2000" ООД с цена на поръчката 22 085.30 л в . без ДДС и единични
цени, съгласно офертата.
КОМИСИЯ:
Председател: Славка Митева Членове:

1. Анна Малечкова"
2. Агнеса Маркова

