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

ПРОТОКОЛ № 3

Днес 22.19.2019г. на основание чл.58, ал.З от Правилника за прилагане закона за 
обществени поръчки за оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с Решение № 
25/20.08.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за 
откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на дезинфекционни материали за нуждите 
на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки 
след направени от възложителя заявки по обособени позиции” се изготви настоящия протокол за 
оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповеди № 428/26.09.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите към МБАЛ ” проф. 
д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Боряна Иванова Боева -  Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ” 
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

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

Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

1. Комисията назначена със Заповед № 428/26.09.2019г. в пълен състав започна своята работа 
на 18.10.2019г. от 09:00 часа в сградата - библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД 
грЛовеч, административна част, етаж №2.

На публичното заседание Председателят и членовете на комисията, констатираха 
следното:

1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на 
отварянето на ценовите предложение на e-mail чрез съобщение на основание чл.57 ал.З от 
ППЗОП , което е публикувано в преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732- 
2019-0009 на интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч в 
раздел Профил на купувача на 15.10.2019г.

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 дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД 
- Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Комисията отвори и оповести предлаганите ценови предложения по реда на постъпване 
на офертите за участие, както следва :
1 .„ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г„ 12:00ч.
2. “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г„ 11:46 
часа.

Относно ценовото предложение ни участника „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ 
ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г., 12:00ч. - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 
15.10.2019г.комисията отвори и оповести ценовото предложение участника „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 
предложение предоставено от участника по обособени позиции и номенклатури към тях 
съответно за обособена позиция № 1, ном.№ 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.; обособена позиция № 2, 
номенклатура 2.2., 2.3., 2.4, 2.5.; обособена позиция № 3, номенклатура № 3.1., 3.2.; обособена 
позиция № 4, номенклатера № 4.1., 4.2., 4.3.; обособена позиция № 5, номенклатура № 5.2.; 
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.1., 6.2.;
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Относно ценовото предложение ни участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ООД -  Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г„ 11:46 часа. - С оглед констатациите в Протокол № 2 
от 15.10.2019г.комисията отвори и оповести ценовото предложение участника “МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 
предложение предоставено от участника по обособени позиции и номенклатури към тях 
съответно за обособена позиция № 1, ном.№ 1.1., 1.2, 1.3, 1.4.; обособена позиция № 2, 
номенклатура № 2.1., 2.2., 2.4.; обособена позиция № 3, номенклатура № 3.1., 3.2. ; обособена 
позиция № 4, номенклатера № 4.1., 4.2., 4.3.; обособена позиция № 5, номенклатура № 5.2.; 
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.1., 6.2.;

След горецитираните действия приключи публичната част на заседанието на 18.10.2019г.

II.След гореизложените действия, на закрити заседания на 18.10.2019г., 21.10.2019г.и 
22.10.2019г. Комисията пристъпи към оценка и класиране на участниците по показателя за 
оценка „най-ниска цена”.

Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  
чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред спрямо предложената от 
участниците цена, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена за 
доставка за всяка номенклатура № от обособена позиция.

При изготвяне на класирането, комисията констатира обстоятелства по чл.58, ал.З от 
ППЗОП, в ценовите предложения на двамата участника, както следва:
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.4. :__________ __________ ___________________

№ Наимен
ование

Произво
дител

Фирма участник Прогно 
зно к- 

во.

Цена за 
1л/кг 

концентр 
ат/лева

Ед.цена
лева

Предлагана
опаковка

Обща
стойност

лева

1.4.Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция (готов разтвор)
1.4. HMI

ДЕНТАС
ПРЕЙ

хми
ЕООД

ХИГИЕННО-
МЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ

ЕООД

300 л. 5.00 5.00 туба 5 л 1500

1.4. Medi
spray

Medisept,
Полша

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА

ИНЖЕНЕРИНГ
ООД

300 л. 5.00 5.00 1 л със 
спрей помпа

1500

Видно от изготвената таблица към настоящия Протокол за обособена позиция № 1, 
номенклатурен № 1.4. - 1.4.Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза 
дезинфекция (готов разтвор) - участниците ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД и 
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД дават ценово предложение от 5.00 лева без ДДС за 
един литър концентрат и единична цена за литър 5.00 лева без ДДС и обща прогнозна стойност 
за изпълнение на поръчката 1500 лева без ДДС.

На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията провежда публично жребий за определяне 
на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат 
класирани в съответствие с чл.58, ал.2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска 
цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията единодушно реши на 25.10.2019г от 09:00 
часа в сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч , етаж № 2, административна 
част, стая № 27 да се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти на участниците ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ 
ЕООД и МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за обособена позиция № 1 , номенклатура 
№ 1.4. -  Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция 
(готов разтвор).
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Заседанието на 25.10.2019г ще бъде публично и на него могат да присъстват лицата по 
чл.54, ал.2 от ППЗОП. Председателят на комисията ще публикува Информация на основание 
чл.58, ал.З от ППЗОП в сайта на МБАЛ АД Ловеч и ще изпрати информацията до 
заинтересованите страни ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД и МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД.

Публичното заседание на 25.10.2019г, на основание чл.58, ал.З от ППЗОП ще протече в 
следния ред :

1. Комисията обявява за кои позиции и артикули е налице основание за провеждане на 
жребий и между кои участници ще се проведе.

2. След това председателя на комисията поставя в непрозрачни пликове имената на 
участниците, между които ще се извърши жребият за съответната позиция и ги поставя в 
непрозрачна кутия.

3. Друг член на комисията разбърква пликовете в кутията и изтегля един от тях, името на 
спечелилият жребия участник се обявява на останалите членове на комисията и присъстващите 
лица.

4. Тези действия на комисията се повтарят до изчерпване на позициите и артикулите, за 
които се провежда жребий.

б.Резултатите от жребият се отразяват в окончателният протокол на комисията за оценка и 
класиране на участниците.

След гореизложените действия единодушно бе решено от председателя и членовете 
Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците след провеждане на жребии на 
основание чл.58, ал.З от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите към МБАЛ " проф. 
д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Л о в е ч /С

Боряна Иванова Боева -  Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ” 
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч /

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

Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

3

User
Text Box
чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

User
Text Box
чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

User
Text Box
чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

User
Text Box
чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

User
Text Box
чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД




