
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 08.10.2019г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, във връзка 
с Решение № 22/05.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия 
за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД 
-  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки” се изготви 
настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 
офертите от комисията, назначена със Заповед № 406/11.09.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Георги Генов -  началник отделение в Ортопедия и травматология

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2. Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ "проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Снежана Станчева -  старша медицинска сестра в Ортопедия и травматология
4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

Ловеч

I. Комисията назначена със Заповед № 406/11.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, в пълен състав започна своята работа на 07.10.2019г. от 09:00 часа в 
стая № 27 на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч ,етаж 2, административна част в 
сградата.

На публичното заседание на 07.10.2019г, Председателя и членовете на комисията, 
констатира следното:

1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на 
отварянето на ценовите предложение чрез съобщение на основание чл.57 ал.З от ППЗОП, което е 
публикувано в електронната преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732-2019-0008 
на интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч в раздел Профил на 
купувача на 01.10.2019г.

2. На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър 
на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: .Доставка на 
скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към 
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри по реда на постъпване на 
офертите за участие. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение 
предоставено от участника, какго следва :

2.1 .“ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа

На закрити заседания на 07.10.2019 и 08.10.2019г. комисията Комисията пристъпи към оценка и 
класиране на участниците по показателя за оценка „най-ниска цена”.

Съгласно документацията към настоящата обществена Обособена позиция № 1, включва 9 
номенклатурни номера при, които има задължително офериране на всички номенклатурни номера от 
обособената позиция.

Класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с 
предложена най-ниска обща стойност без ДДС.
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На основание гореизложеното комисията направи следното, класиране
No Класиране Наименов

ание/Фирм
Търговско
наименовани
е

Форм 
а на 
пр- 
кта

Мин 
. к- 
во

Цена Пред
опако
вка

Бр.
опа
ков
ки

Цен 
а за 
оп.

Обща
ст-т

Произво
дител

Каталож 
ен No

Индивидуално бедрено стебло с 
кривина и ъгъл от 135 градуса за 
закрепване с костен цимент материал - 
/титан УТ6/дължина 170 мм морзов 
конус /1:10 14/16 дължина 20 мм./ 
с номера 7; 8 :9 :1 0 :1 1 ; 12:13

бе. 50

ИМПЛАНТ Г ООД Контакт 1-170 50 800 кутия 50 800 40000 Имплант 1416-
170-L-7-
13

Индивидуално бедрено стебло 
удължено с кривина и ъгъл от 135 
градуса за закрепване с костен цимент 
материал - /титан УТ6/ дължина 210 мм, 
морзов конус / 1:10 14/16 дължина 20 
мм/С номера 7; 8; 9:10; 11; 12; 13

бе.

ИМПЛАНТ Г ООД Контакт 1-210 1000 кутия 100
0

5000 Имплант 14- 16-

210-L-7-
13

Индивидуално бедрено стебло с 
кривина и ъгъл от 135 градуса за без 
циментно закрепване материал /титан 
УТ6/ дължина 170 мм морзов конус / 
1:10 14/16 дължина 20 мм./ С номера 7; 
8 :9 :1 0 :1 1 :1 2 :1 3

бе.

3

Т

5

~6~

ИМПЛАНТ Г ООД Контакт 2-170 800 кутия 800 4000 Имплант 14-16-
17-M-713

Индивидуална тазобедрена капсула за 
механично закрепване /завиване/ с

бе.

трапецовидна двуходова резба
материал /титан УТ6/ - хироленова 
вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С 
номера 50 :52 :54 :56 :58 :60
ИМПЛАНТ Г ООД Механична

капсула
400 кутия 400 2000 Имплант 32-M-50-

60

Индивидуална тазобедрена капсула за 
закрепване с костен цимент материал 
/хиролен/ - вложка с отвор за бедрена 
глава Ф32 С номера 44: 46: 48: 50: 52: 
54: 56:58:60

бе. 25

ИМПЛАНТ Г ООД Капсула 
лепене 32

за

Индивидуална тазобедрена капсула за 
закрепване с костен цимент материал 
/хиролен/ - вложка с отвор за бедрена 
глава Ф26 С номера 38:40:42: 44:46: 
48: 50:52: 54:56: 58:60

бе.

25

~5~

300 кутия 25 300 7500 Имплант 32L-44-
60

ИМПЛАНТ Г ООД Капсула 
лепене 26

за 300 кутия 300 1500 Имплант 26I-38-60
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7 Индивидуална бедрена глава Ф32 бе. 25
материал /неръждаема стомана/ морзов 
конус / 1:10 14/16 дължина 20 мм./ с
размеси : къса, средна, дълга

7 ИМПЛАНТ Г ООД Бедрена 
глава 32

25 200 кутия 25 200 5000 Имплант 14-16-
26-
S,M,L,XL

8 Индивидуална бедрена глава Ф26 бе. 5
материал /неръждаема стомана/ морзов 
конус /1:10 14/16 дължина 20 мм./ с
размери: къса. средна, дълга

8 ИМПЛАНТ Г ООД Бедрена 
глава 26

5 200 кутия 5 200 1000 Имплант 14-16-
26-
S,M,L,XL

9 Индивидуална бедрена глава тип MOOR 
материал / титан VT6 / морзов конус / 
1:10 14/16 дължина 20 мм./ С номера 42: 
44:46:48: 50: 52:54:56:58

бе. 50

9 ИМПЛАНТ Г ООД Бедрена 
глава MOOR

50 450 кутия 50 450 22500 Имплант 1416-М-
42-68

ИМПЛАНТ Г ООД Спечелил: И1\!1ПЛАНТ Г ООД - по обща цена 88500
Комисията, констатира че прогнозната стойност на обществената поръчка за 24 (двадесет и 

четири) месеца е в размер на 87 000.00 лева (осемдесет и седем хиляди лева и 00 ст.) без ДДС, 
съгласно Документацията, Обявлението и Решението към настоящата обществена поръчка. Участника 
“ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа, дава предложение за изпълнение 
на поръчката в размер на 88500.00 лева без ДДС. Прогнозната стойност от 87 000.00 лева не е 
заложена като пределна цена за изпълнението на поръчката, същата е получена на база реално 
потребеното количество медицински изделия за предходен период по цени на медицинските изделия 
съгласно действащия за периода договор. На основание гореизложеното Комисията единодушно 
класира участника:

“ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа на l-во място 

Комисията на 08.10.2019г. пристъпи към изготвяне на Доклад съгласно чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Георги Генов -  началник отделение в Ортопедия и травматология 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

2. Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Снежана Станчева -  старша медицинска сестра в Ортопедия и травматология

4. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч
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