МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ
Н 5500, ул ”Съйко Съев” 27, тел:068/603370, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл.58, ал.З от ППЗОП
Уважаеми Госпожи и Господа,
На 25.10.2019г. от 09:00 часа ще бъде проведен жребий на основание чл.58, ал.З от
ППЗОП в сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, етаж № 2, административна
част, стая № 27 за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на
участниците ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД И МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
ООД ЕООД по 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”. 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 :
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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 р е д :
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.
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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.

Дата 22.10.2019г.

Чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
Председател: ...................................................
/ Диана Танова Илиева - специалист по контрол на
инфекциите към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч /

