“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТРОЯН”ЕООД

П Р О Т О К О Л
№ 2
на основание чл.72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед № A 607/ 29.06.2015 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, 02.07.2015 г. на основание Глава V - Открита процедура, Раздел ІІ Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със
Заповед № A - 607/ 29.06.2015 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. Мария Минкова - Главен експерт ”Икономика и приватизация”
при Община - Троян
4. Дарин Скубарев - старши счетоводител
5. Валя Димитрова - старша мед. сестра отделение по хемодиализа
6. Емил Цветанов - юрист
се събра в 09.00 часа в конферентната зала на лечебното заведение за да продължи
своята работа по оценка и класиране на кандидатите за изпълнители 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 продължи работата си като започна да разглежда документите на
участниците, представени в Плик 2 и Плик 3, по реда на постъпването им. След
разглеждане на предложенията Комисията установи:
1. Участникът „Дъчмед Интернешанал”ООД е предложил „срок на отложено
плащане” 60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
2. Участникът „Етропал Трейд” ООД е предложил „срок на отложено плащане”
60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
3. Участникът „Соломед” ООД е предложил „срок на отложено плащане
60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 24 /двадесет и четири/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
4. Участникът „Аквахим” АД
е предложил
„срок на отложено плащане”
60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 24 /двадесет и четири/ часа, а
при необходимост 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.

Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
Комисията
констатира, че ценовите предложения по позиция № 4 и
позиция № 7, за които участникът кандидатства са поставени в общ запечатан
плик. Нарушен е чл. 57, ал. 3 от ЗОП, поради което участникът се отстранява.
5. Участникът „Истлинк България” ЕООД е предложил „срок на отложено
плащане” 60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка 24 /двадесет и
четири/ часа, а в случай на неотложна необходимост 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
6. Участникът „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД е предложил „срок на отложено
плащане” 60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
7. Участникът „Интергаленика” ООД е предложил „срок на отложено плащане”
60 (шейсет ) календарни дни и срок на доставка до 48 /четиридесет и осем/ часа,
а при спешни доставки до 3 /три/ часа.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с № 3 “Предлагана цена”.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.
Съобразявайки разпоредбата на чл. 303 а, ал. 2, изречение 1 от Търговския закон,
възложителят, независимо, че участниците в обявената процедура са заявили „Срок на
отложено плащане” повече от 30 дни, Комисията приема като най-дълъг срок на
отложено плащане - 30 дни.
Комисията 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:
х 100%
Тц= 10 х Цена мин.
Цена на кандидата
Обособена позиция №1 - Медикаменти
Предложение по тази позиция беше направено само от един кандидат „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД. 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

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД

371 194,20/ 371 194,20
1 х 10 х 100%
10 т.

Обособена позиция № 2 - Диализни разтвори
Предложение по тази позиция беше направено само от един кандидат „Интергаленика” ООД. 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

22 110,00/ 22 110,00
1 х 10 х 100%
10 т.

Обособена позиция № 3 - Лекарства за болни на хемодиализно лечение
Предложение по тази позиция беше направено само от един кандидат „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД. 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 %

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД

65 987,90 / 65 987,90
1 х 10 х 100 %
10 т.

Обособена позиция № 4 - Диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна
система, комплект фистулни игли
Предложение по тази позиция са направени от 3 фирми - „Соломед”ООД,
„Дъчмед Интернешанъл”ЕООД и „Етропал Трейд”ООД . В Приложение 5 са отразени
ценовите предложения за диализатор, комплект кръвни линии с инфузионна система,
комплект фистулни игли, 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
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат

х 10 х 100 %
„Соломед”ООД

57 420,00/ 80 823,00
х 10 х 100%
7, 104 т.

„Дъчмед Интернешанъл”
ЕООД

57 420,00/ 57 420,00
х 10 х 100 %
10 т.

„Етропал Трейд”ООД

57 420,00/ 57 660,00
х 10 х 100 %
9, 958 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.

Обособена позиция № 6 - Катетри за временен съдов достъп
Предложение по тази позиция са направени от 2 фирми - „Соломед”ООД и
„Дъчмед Интернешанъл”ЕООД . В Приложение 6 са отразени ценовите предложения за
катетрите за временен съдов достъп, посочени в спецификацията, а в таблица 6
комплексната оценка на кандидатите..
ТАБЛИЦА6
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 6 - Катетри за временен
съдов достъп
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„Дъчмед
Интернешанъл”ЕООД

2 256,00/ 2 256,00
х 10 х 100%
10 т.

„Соломед”ООД

2 256,00/ 2 726,00
х 10 х 100%
8, 276 т.

Обособена позиция № 7 - Стерилни и нестерилни ръкавици.
Предложение по тази позиция са направили 4 фирми - „Соломед”ООД , „Дъчмед
Интернешанъл” ЕООД„, „Интергаленика” ООД и „Истлинк България” ЕООД. В
Приложение 8 са отразени ценовите предложения за стерилни и нестерилни ръкавици,
посочени в спецификацията, а в таблица 7 комплексната оценка на кандидатите.
ТАБЛИЦА7
от оценките на допуснатите оферти - Обособена позиция 7 - Стерилни и
нестерилни ръкавици
Участник

К1 цена
Цмин./ Цкандидат
х 10 х 100 %

„Соломед”ООД

1 536/ 1570
х 10 х 100%
9.783 т.

„Дъчмед Интернешанъл”
ЕООД

1 536/ 2 346
х 10 х 100%
6, 547 т.

“Интергаленика”
ООД

1 536/ 1 536
х 10 х 100%
10 т.

„Истлинк България”
ЕООД

1 536/ 1 655
х 10 х 100%
9, 280 т.

След обобщаване на резултатите комисията направи следното класиране:


По обособена позиция №1 „Медикаменти” класира „ФЬОНИКС
Фарма” ЕООД, с оценка 10 точки по критерия „Най-ниска цена”.



По обособена позиция № 2 „Диализни разтвори” класира
„Интергаленика” ООД, с оценка 10 точки по критерия „Най-ниска
цена”.



По обособена позиция № 3 „Лекарства за болни на хемодиализно
лечение” класира „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, с оценка 10 точки по
критерия „Най-ниска цена”.



По обособена позиция № 4 „Диализатор, комплект кръвни линии с
инфузионна система, комплект фистулни игли” класира:
1. На първо място „Дъчмед Интернешанъл”ЕООД, с оценка 10
точки по критерия „Най-ниска цена”.
2. На второ място „Етропал Трейд”ООД с оценка 9, 958 т.
3. На трето място „Соломед”ООД с комплексна оценка 7, 104 т.



По обособена позиция № 5 „Дезинфектант за апарати за хемодиализа
+ Апирогенни филтри за FRESENIUS” класира „Соломед”ООД , с
оценка 10 точки по критерия „Най-ниска цена”.



По обособена позиция № 6 „Катетри за временен съдов достъп”
класира:
1. На първо място „Дъчмед Интернешанъл”ЕООД, с оценка 10
точки по критерия „Най-ниска цена”.
2. На второ място „Соломед”ООД с комплексна оценка 8, 276 т.



По обособена позиция № 7 „Стерилни и нестерилни ръкавици”
класира:
1. На първо място „Интергаленика”ООД с оценка 10 т. по
критерия „Най-ниска цена”.
2. На второ място „Соломед “ООДс оценка 9, 783 т.
3. На трето място „Истлинк България”ЕООД с оценка 9, 280 т.
4. На четвъртомясто„Дъчмед Интернешанъл”ООДс оценка 6,547 т.
Комисията приключи своята работа. Протоколът,подписан от всички членове на
комисията, ще бъде предаден на възложителя с цялата документация.
Протоколът и приложенията, подписани от всички членове на Комисията, бяха
предадени на Възложителя на 03.07.2015 г. заедно с цялата документация по
разглеждането, оценката и класирането на офертите за произнасяне с Решение.

