
Многопрофилна болница за активно лечение -  Хасково АД
Гр. Хасково 6300 
Бул. Съединение №49

УТВЪРЖДАВ
ИЗПЪЛНИТЕ.

Тел. центр.:038/ 606 700; 606 800; 
e-mail: mbal_haskovo@mail. bg

ЗНАКОВ/

П Р О Т О К О Л

Днес 08.09.2014 г., в 10:00 часа, комисия назначена за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка чрез Публична покана с 
предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура 
собственост на МБАЛ-Хасково АД” - за срок от една календарна година, назначени 
със Заповед 0492/06.08.2014г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково” АД

1. Д-р Мариян Запрянов -  Медицински директор
2. Д-р Славея Панкина -  Ръководител „Медицински дейности”
3. Кристиян Рангелов -  Главен юрисконсулт

се събраха във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 
обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Абонаментно сервизно 
обслужване на медицинска техника и апаратура собственост на МБАЛ-Хасково

АД”.

Постъпилите оферти са 3 /три/ на брой, надлежно отбелязани във входящия 
регистър. След като се убеди, че офертите са подадени в срок, по отбелязване върху 
регистъра, се премина към разглеждането им:

1. „Дармед” ООД е представило оферта за участие в 10:15 часа на
15.08.2014г.;
2. „Пълмед” АД е представило оферта за участие в 11:55 часа на 15.08.2014
г.;
3. „Пълмед Инженеринг” АД е представило оферта за участие в 12:25 часа
на 15.08.2014 г.

При разглеждане на постъпилите оферти, комисията констатира, че са 
неообходими допълнителни доказателства относно представените от участниците данни за 
назначените от тях на постоянен трудов договор най-малко 10 човека -  сервизни 
специалисти и инженери. Водена от горното комисията реши:

На основание чл. 68, an. 11 от ЗОП да поиска от всички участници в срок до 15:00 
часа на 03.09.2014 г. справка актуално състояние на действащите трудови договори от 
Национална агенция по приходите на лицата посочени в офертите като технически 
персонал отговорен за изпълнение на поръчката.



В определения срок участникът ..Дармед” ООД не е представил допълнително 
изисканата информация от комисията.

Водена от горното, комисята предлага на Възложителя да отстрани от 
процедурата участникът „Дармед” ООД, гр. Пловдив на основание чл. 69, ал. 3 от

Участникът ,,Пълмед” АД е представил в срок изисканата от комисията Справка 
актуално състояние на действащите трудови договори от Национална агенция по приходите 
на лицата посочени в офертата като технически персонал отговорен за изпълнение на 
поръчката. След проверка от страна на комисията, същата установи че според кода по 
НКПД фирмата „Пълмед” АД разполага с изричното изискване на Възложителя, посочено в 
Публичната покана, всеки участник да има назначени на постоянен трудов договор най- 
малко 10 човека - сервизни специалисти и иженери.

Участникът "Пълмед Инженеринг” АД е представил в срок изисканата от комисията 
Справка актуално състояние на действащите трудови договори от Национална агенция по 
приходите на лицата посочени в офертата като технически персонал отговорен за 
изпълнение на поръчката. След разглеждането й комисията установи, че съгласно 
представената справка само 7 /седем/ лица от нея притежават код по НКПД за сервизен 
специалист и инженер, а не както е изискването на Възложителя посочено изрично в 
Публичната покана, всеки участник да има назначени на постоянен трудов договор най- 
малко 10 човека -  сервизни специалисти и инженери.

Водена от горното, комисята предлага на Възложителя да отстрани от 
процедурата участникът „Пълмед Инженеринг” АД, гр. Пловдив на основание чл. 69, 
ал. 1, т. 3 и 5 от ЗОП.

След проведеното заседание и на база горепосоченото, комисията реши:

Класира единствената допусната оферта, съгласно посочения критерий за 
оценяване в Публичната покана, а именно най-ниска предложена цена:

Г во място „Пълмед” АД, гр. Пловдив с предложена цена в размер на 50 594 лв. 

/петдесет хиляди петстотин деветдесет и четир лева/ без включен ДДС.

Комисията предлага участникът класиран на първо място „Пълмед” АД, 
гр. Пловдив да бъде определен за изпълнител.

Протоколът се състави на 08.09.2014 г. и е предаден на възложителя на 
09.09.2014 г. в 09:00 часа заедно с цялата документация.

Комисия в състав:

ЗОП.

ръководител 
„Медицински дйност


