УТВЪРДИЛ
Д-р Паруш Парушев
Управител
………(П)………..

П Р О Т О К О Л

№2

Днес 08.06.2018 год. в 09 часа в „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД гр.Айтос се
състоя заседание на комисията, назначена със Заповед №212/04.06.2018г. на
Управтиеля на „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД гр.Айтос за разглеждане, оценка и класиране на
участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на лекарствени средства и консумативи за нуждите на „МБАЛ - АЙТОС” ЕООД
гр.Айтос, през 2018г.”.
Комисията бе в състав:
Председател: Георги Колев – Главен счетоводител
Членове: Д-р Михаил Михайлов – Началник НО
Мария Иванова – Главна мед.сестра
След оценка на офертите за наличие на условията за допустимост, и за лично
състояния на участниците, комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на
представеното ценово предложение на единствения допуснат участник подал оферта.
Комисията констатира, че не са настъпили промени в декларираните
обстоятелства и не са налице основания за самоотвод.
На заседанието на комисията не присъстваха представител на участника.
„ФАРКОЛ” АД гр.Бургас, който е представил оферта за цялата позиция.
Ценовото предложение е представено по образеца на възложителя и са попълнени
всички единици от списъка, съгласно изискванията в документацията.Цените са
съобразени с Позитивния лекарствен списък. Същите отговрят на посочените в
обявлението условия. Предложил е крайна обща цена в размер на 5818 лв.
Критерий за избор на изпълнител в настоящата поръчка е най-ниска крайна
обща цена за поръчката. С оглед на представените ценови предложения на основание
чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията прави следното класиране на участникът: Първо
място - „ФАРКОЛ” АД гр.Бургас.
Комисията предлага на Възложителя договор за обществена поръчка да се
сключи с класираният на първо място участник.
Комисията приключи своята работа на 08.06.2018г., в 10 часа, на основание
чл.60 от ППЗОП, предаде цялата документация по поръчката на възложителя за
утвърждаване и вземане на решение.
Копие от настоящият протокол да се публикува в профила на купувача в деня на
подписването му.
КОМИСИЯ
Председател: …….(П)………
/Г.Колев/
Членове: ……….(П)……….
/Д-р М.Михайлов/
.…………(П)……….
/М.Иванова/

