“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТРОЯН” ЕООД
гр. Троян ул.“Радецки” № 30 тел.: 0670/ 620 19
email: mbal_troyan@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№3
на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП от заседание на комисията, назначена
със Заповед № A - 740/ 13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ - Троян”
ЕООД със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Доставка на медикаменти за стационарните отделения,
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите
на
отделение по хемодиализа” при “МБАЛ - Троян” ЕООД
Днес, 25.07.2016 г. на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, Комисията,
назначена със Заповед № A - 740/ 13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ Троян”ЕООД, в състав:
Председател: Мая Меицова - главна медицинска сестра при “МБАЛ
- Троян” ЕООД
и Членове:
1. Д-р Станка Шайлекова - началник отделение по
хемодиализа
2. Маг. ф-т Йорданка Ангелова - управител болнична
аптека
3. Емил Цветанов - адвокат
4. Христо Недялков - програмист софтуерни приложения
се събра в 13.00 часа в конферентната зала на лечебното заведение да
продължи с разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Доставка на медикаменти за стационарните отделения,
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по
хемодиализа” при „МБАЛ - Троян” ЕООД.
Комисията започна своята работа с разглеждане на подробната
писмена обосновка от „Интергаленика” ООД, „Дъчмед Интернешанъл”
ЕООД и „Кристълклиър” ООД, съгл. чл. 72, ал. 1 от ЗОП, относно начина
на образуване на Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2
Диализни разтвори.
Комисията прие разясненията на тримата участника и продължи
своята работа по оценяване на офертите.
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна
оферта с показател най-ниска цена - 100%.
По показателя се поставя оценка по десетобалната система. Оценката
за цена представлява отношението на най-ниската цена към останалите.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска
цена. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към

най-ниската предложена цена по следната формула:
Тц= 10 х Цена мин.
х 100%
Цена на кандидата
Обособена позиция №1 - Медикаменти
Предложение по тази позиция е направено от кандидата - „Софарма
Трейдинг” АД. Сравнени бяха цените на лекарствата с тези в Позитивния
лекарствен списък. В Приложение 2 са отразени ценовите предложения за
медикаментите посочени в спецификацията, а в таблица 1 оценката на
кандидата.
ТАБЛИЦА1
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 1 Медикаменти
Участник

„Софарма” АД

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %
336 457,39/ 336 457,39
1 х 10 х 100%
10 т.

Обособена позиция № 2 - Диализни разтвори
Предложение по тази позиция енаправено от двама кандидати „Интергаленика” ООД и „МЕДИРЕН” ЕООД . В приложение 3 са отразени
ценовите предложения за диализните разтвори, посочени в
спецификацията, а в таблица 2 комплексната оценка на кандидата.
ТАБЛИЦА2
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 2 Диализни разтвори
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

“Интергаленика”
ООД

21 660,00/ 21 660,00
1 х 10 х 100%
10 т.

„МЕДИРЕН” ЕООД

21 660,00/ 48 072,00
1 х 10 х 100%
4, 506 т.

Обособена позиция № 3 - Лекарства за болни на хемодиализно
лечение
Предложение по тази позиция е направено от кандидата - „Софарма
Трейдинг” АД. В Приложение 4 са отразени ценовите предложения за
лекарствата за болни на хемодиализно лечение посочени в
спецификацията, а в таблица 3 комплексната оценка на кандидата.
ТАБЛИЦА 3
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 3 Лекарства за болни на хемодиализно лечение
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„Софарма” АД

53 668,40 / 53 668,40
1 х 10 х 100 %
10 т.

Обособена позиция № 4 - Диализатор, комплект кръвни линии с
инфузионна система, комплект фистулни игли. Катетри за временен
съдов достъп. Стерилни и нестерилни ръкавици.
Предложение по тази позиция са направени от 4 фирми - „Соломед”
ООД, „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, „Медирен” ЕООД и
„Кристълклиър” ООД. В Приложение 5 са отразени ценовите предложения
за диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект
фистулни игли, катетри за временен съдов достъп, стерилни и нестерилни
ръкавици, посочени в спецификацията, а в таблица 4 комплексната оценка
на кандидатите.
ТАБЛИЦА 4
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 4 Диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект
фистулни игли Катетри за временен съдов достъп. Стерилни и
нестерилни ръкавици.
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„Соломед”ООД

62 226,00/ 84 928,00
х 10 х 100%

7, 327 т.
„Дъчмед
Интернешанъл” ЕООД

62 226,00/ 62 226 ,00
х 10 х 100 %
10 т.

„МЕДИРЕН” ЕООД

62 226,00/ 85 496,00
х 10 х 100 %
7, 278 т.

„Кристълклиър” ООД

62 226,00/ 65 052,00
х 10 х 100 %
9, 566 т.

Обособена позиция 5 - Дезинфектант за апарати за хемодиализа +
Апирогенни филтри за FRESENIUS
Предложение по тази позиция беше направено само от един
кандидат „Соломед”ООД . В Приложение 6 са отразени ценовите
предложения за дезинфектант за апарати за хемодиализаа + апирогенни
филтри, посочени в спецификацията, а в таблица 5 комплексната оценка на
кандидата.
ТАБЛИЦА 5
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 5 Дезинфектант за апарати за хемодиализа + Апирогенни филтри за
FRESENIUS
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„Соломед”ООД

15 636,60/ 15 636,60
х 10 х 100 %
10 т.

След обобщаване на резултатите комисията
направи следното
класиране:
 По обособена позиция
№1
„Медикаменти” класира
„Софарма Трейдинг” АД, с оценка 10 точки по критерия
„Най-ниска цена”.
 По обособена позиция № 2 „Диализни разтвори” класира:
1. На първо място „Интергаленика” ООД, с оценка 10
точки по критерия „Най-ниска цена”.

