ПРОТОКОЛ
№1
за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в процедура за възлагане
на обществена поръчка по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП с предмет:
„Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”Разград”АД въз основа на периодични заявки”

Днес, 26.08.2014г., в 11.00 часа, комисия, назначена със Заповед №
01743/22.08.2014г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”Разград” АД, в състав :
Председател : м.с.Фатме Кърова – главна медицинска сестра
Членове: 1. Звездомир Илиев – ръководител направление „АСД”;
2. Станила Иванова – мениджър проекти;
3. Цветелина Ботева – юрисконсулт;
4. Росица Лазарова – счетоводител аналитичен специалист,
се събра в стая 3 на втори етаж, на административната сграда в централния
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста
Петров” 2, за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и
класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка,
чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана, по реда на глава
VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Доставка на печатни материали за нуждите на
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”.
Процедурата е открита със Заповед № 01688/13.08.2014г. на
Изпълнителния
директор
на
„МБАЛ”Св.Иван
Рилски”-Разград”АД.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки с ID
9032681 от 13.08.2014г., публичен достъп до поканата и документацията към
нея е предоставен от 13.08.2014г. на интернет-адреса на „МБАЛ”Св.Иван
Рилски”-Разград” АД: www.mbal-razgrad.com, в раздел „Обществени поръчки
Профил на купувача”, подраздел „Публични покани”.
Комисията получи постъпилите оферти за участие в процедурата и
списък на участниците и представените оферти.
Председателят на комисията откри заседанието.
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Комисията констатира, че в срока за получаване на оферти, посочен в
Публичната покана – 25.08.2014г., 15.00ч., са подадени две оферти за участие в
процедурата, както следва :
1. Оферта от „ХАРТ ГОЛД” ООД, с Вх.№ РД-362/25.08.2014г.,
постъпила в 11.30 часа;
2. Оферта от „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ”ООД, с Вх.№ РД-365/25.08.2014г.,
постъпила в 14.25 часа.
Няма постъпили оферти след обявения краен срок за представянето им.
Всеки от членовете на комисията подписа декларация, съгласно чл.101г
ал.2 от ЗОП, за съответствие на обстоятелствата по чл.35 ал.1 т.2-4 от ЗОП.
Декларациите се предадоха на възложителя.
Съгласно чл.101г ал.3 от ЗОП във вр. с чл.68 ал.3 от ЗОП и подраздел
„Допълнителна информация” от раздел ІІІ на Публичната покана, участниците
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при
отваряне на офертите и извършване на останалите действия посочени в чл.101г.
ал.3 от ЗОП. Комисията констатира, че не са се явили желаещи да присъстват
при извършване на публичните действия в днешното заседание на комисията.
Председателят на комисията обяви предмета на поръчката, регламента
за провеждане на процедурата, съгласно приложимите разпоредби на ЗОП,
критерия за оценка на офертите – „най-ниска цена” и останалите условия на
възложителя, посочени в документацията към Публичната покана, след което
комисията започна своята работа.
Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са
запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, надписани в съответствие с
изискванията на възложителя в документацията по процедурата, с отразени
върху всеки от тях пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването им.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на
тяхното постъпване в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД.
Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника –
„ХАРТ ГОЛД” ООД /с Вх.№ РД-362/25.08.2014г./, оповести документите,
които той съдържа и всички членове на комисията подписаха на всяка страница
съдържащия се в него документ – Оферта. Председателят на комисията
оповести предлаганата цена от „ХАРТ ГОЛД” ООД в документа „Оферта”в размер на 9 395,20 лева /девет хиляди триста деветдесет и пет лева и
двадесет стотинки/ с включен ДДС, представляваща обща стойност в лева с
ДДС изчислена от сбора на всички предложени единични цени на всички
артикули /печатни материали/ за доставка по прогнозните /ориентировъчните/
им количества. Комисията оповести и предложените от участника в офертата
единични цени на артикулите за доставка, като същите са посочени в
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол. В офертата
се съдържат следните документи: 1. Административни сведения и Декларация
за ЕИК на участника, оригинали; 2. Декларации за отсъствие на
обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП /по образец/ от управителите на
дружеството и от съдружника, който не е управител – 3 броя, оригинали; 3.
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Оферта, изготвена по образеца от документацията в процедурата, съдържаща
необходимите предложения от участника – оригинал; 4. други документи в т.ч.
Списък на документите в офертата; заверено копие от Сертификат за въведена
от участника система за управление на качеството по ISO 9001:2008 в области,
свързани с предмета на поръчката; Декларация за приемане клаузите на
проекто-договора, оригинал; подписани от участника - Техническо задание и
проекто-договор от документацията по процедурата.
Председателят на комисията разпечата плика с офертата на участника –
„РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД /с Вх.№ РД-365/25.08.2014г./, оповести
документите, които той съдържа и всички членове на комисията подписаха на
всяка страница съдържащия се в него документ – Оферта. Председателят на
комисията оповести предлаганата цена от „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД в
документа „Оферта” - в размер на 12 534,40 лева /дванадесет хиляди
петстотин тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ с включен ДДС,
представляваща обща стойност в лева с ДДС изчислена от сбора на всички
предложени единични цени на всички артикули /печатни материали/ за
доставка по прогнозните /ориентировъчните/ им количества. Комисията
оповести и предложените от участника в офертата единични цени на
артикулите за доставка, като същите са посочени в Приложение № 1, което е
неразделна част от настоящия протокол. В офертата се съдържат следните
документи: 1. Административни сведения за участника, оригинал; 2.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП /по
образец/ от управителя на дружеството, оригинал; 3. Оферта, изготвена по
образеца от документацията в процедурата, съдържаща необходимите
предложения от участника – оригинал; 4. документът - Техническо задание, от
документацията по процедурата.
Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за
приключена и комисията продължи своята работа по проверка и разглеждане на
представените документи в офертите на участниците, в закрито заседание.
Комисията извърши проверка на документите в плика от офертата на
„ХАРТ ГОЛД” ООД, с Вх.№ РД-362/25.08.2014г., с оглед тяхната пълнота и
редовност и за съответствие с поставените изисквания от възложителя, както и
извърши проверка в публичния Търговски регистър, воден от Агенция по
вписванията, относно правния статут на търговеца и установи вписаните
обстоятелства по партидата му. Въз основа на извършената проверка,
комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :
І. Констатира, че в офертата на „ХАРТ ГОЛД” ООД се съдържат
всички необходими документи и данни, съгласно изискванията на
възложителя, посочени в публичната покана и документацията към нея,
представените документи са редовни и участникът отговаря на
поставените изисквания.
Комисията извърши проверка на документите в плика от офертата на
„РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД, с Вх.№ РД-365/25.08.2014г., с оглед тяхната
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пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания от
възложителя, както и извърши проверка в публичния Търговски регистър,
воден от Агенция по вписванията, относно правния статут на търговеца и
установи вписаните обстоятелства по партидата му. Въз основа на извършената
проверка, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ :
ІІ. Констатира, че в офертата на „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД се
съдържат всички необходими документи и данни, съгласно изискванията
на възложителя, посочени в публичната покана и документацията към
нея, представените документи са редовни и участникът отговаря на
поставените изисквания.
С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ :
ІІІ. Допуска до оценяване в процедурата, по реда на глава VІІІ”а”
от ЗОП, с предмет: „Доставка на печатни материали за нуждите на
„МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”,
постъпилите оферти на участниците – „ХАРТ ГОЛД” ООД и „РАЗГРАДПОЛИГРАФ” ООД.
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
Предлаганата цена се формира и представлява общата стойност в лева с
ДДС, изчислена от сбора на всички предложени от участника единични цени в
лева с ДДС на всички артикули /печатни материали/ за доставка по прогнозните
/ориентировъчните/ им количества.
В съответствие изискването на Възложителя, посочено в подраздел
„Изисквания за изпълнение на поръчката” от раздел ІІІ на Публичната покана,
комисията извърши необходимите изчисления и установи, че във всяка от
офертите е налице пълно съответствие между предложените единични цени на
артикулите, общата стойност за количеството от всеки артикул и сбора от
общите стойности на всички артикули, като общи стойности не следва да бъдат
преизчислявани и предлаганата цена съответно е:
- от „ХАРТ ГОЛД” ООД - в размер на 9 395,20 лева с ДДС;
- от „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД - в размер на 12 534,40 лева с ДДС.

Въз основа на резултатите, получени при разглеждането и оценката на
офертите, съобразно определения от Възложителя критерий за оценка - „найниска цена”, комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ :
ІV. Класира участниците, чиито оферти са допуснати до
разглеждане и оценяване в процедурата за възлагане на обществена
поръчка, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП, с предмет: „Доставка на
печатни материали за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД
въз основа на периодични заявки”, както следва :
- на първо място – „ХАРТ ГОЛД” ООД, с предлагана цена в размер
на 9 395,20 лева;
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- на второ място – „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД, с предлагана
цена в размер на 12 534,40 лева.
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на
обществената поръчка с предмет: „Доставка на печатни материали за
нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на
периодични заявки”, да бъде определен класирания на първо място
участник - „ХАРТ ГОЛД” ООД и със същия да се сключи договор за
възлагане на поръчката.

Председателят на комисията закри заседанието на 23.10.2014., в 13.30ч.
С това комисията изпълни поставените й задачи за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в
процедурата.
Настоящия протокол се изготви в един екземпляр.

Неразделна част от настоящия протокол е ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,
съдържащо информация за предложените от всеки участник в Офертата му
единични цени в лева с ДДС на артикулите за доставка.

КОМИСИЯ :
Председател: . .

чл.2 от ЗЗЛД

..

/м.с. Ф.Кърова/

Членове: 1. . . чл.2 от ЗЗЛД
/З. Илиев/

...

2. . . . чл.2 от ЗЗЛД
/С. Иванова/

...

3. . . . чл.2 от ЗЗЛД
/Ц. Ботева/

....

4. . . . чл.2 от ЗЗЛД
/Р. Лазарова/

....
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Процедура по гл.VІІІ”а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка от "МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград"АД с предмет:
„Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични
заявки”, по Публична покана с ID 9032681/13.08.2014г. в ПОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към
Протокол № 1
№
по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЕЧАТНИЯ
МАТЕРИАЛ за доставка
Азбучник - ТЕЛК
Амбулаторен журнал
Амбулаторен журнал
Аудиометрично изследване на слуха
Фиш за ликвор
Бланка за потребителска такса-индигирана 3 цвят
Бланка ултразвукова диагностика ехо
Бланки за ехокардиограма
Бързо известие за заразни заболявания
Декларация за здравословно състояние на донори
Декларация за инф.съгласие за клин.лаборатория
Декларация за информирано съгласие при
обрз.изслед.
Декларация информирано състояние на донора
Допълнителен лист към ИЗ
Експертно решение- ТЕЛК
Етикет - Бар Код за сак, самозалепващ, на ролка
по 12бр. от номер с размери на етикета 5см./3см.
Журнал за остро заразни болести
Журнал за предаване и приемане на болнич.бельо
Журнал за ражданията
Журнал за ражданията
Журнал за регистриране на Манту проби
Журнал -листа чакащи пациенти
Журнал стерилизация
Известие за напуснали стац.родилка и
новородено
Информирано съгласие за ЕХО
Информирано съгласие за планова операция - ХО

27 Искане за кръв и кръвни продукти
28 Искане за МБ изслед.
29 Искане за образно изследване - СО - червен цвят
30 Искане за образно изследване /Рентген/
31 Искане за отпускане на материали
32 Искане за отпускане на материали - лист
33 История на бременността и раждането
34 История на заболяването - ДО
История на заболяването + инф.съгласие
35
неоперативна
История на заболяването + инф.съгласие
36
оперативна
37 История на новороденото - ОНД и АГО
38 Клиникотерапевтичен лист - ДО

ПРЕДЛОЖЕНА ОТ
УЧАСТНИКА В ОФЕРТАТА
ЕДИНИЧНА ЦЕНА
В ЛЕВА С ДДС
Формат и мярка

"ХАРТ
ГОЛД" ООД

А4 книга 500л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А5 двустр.кочан х 100л.
А6 едностр.кочан х 100л.
А6 едностр.кочан х 100л.
А5 едностр.кочан х 100л.
А5 едностр.лист х 100л.
А5 двустр.кочан х 100л.
А4 едностр.лист
А4 едностр.лист
А4 едностр.лист
А4 едностр.лист
А4 двустр.кочан х 100л.
А4 двустр.лист
брой Бар Код, включващ
12 етикета
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 двустр.лист
А4 едностр. лист
А4 двустр.2 листа
А4 едностр. кочан х
100л.
А6 двустр.кочан х 100л.
А5 двустр.кочан х 100л
А5 двустр.кочан х 100л
1/12 едностр.кочан х
100л.
А5 двустр.кочан х 100л
А4 двустр.6 л+плик C4
А4 двустр.5 л+плик C4
А4 двустр.10 л+плик C4
А4 двустр.10 л+плик C4
А4 двустр.2 л+плик
А3 двустр. лист
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"РАЗГРАДПОЛИГРАФ"
ООД

5.00
1.00
3.00
0.50
0.90
1.00
0.50
0.50
0.50
0.20
0.20

9.00
3.28
3.28
6.48
6.48
0.97
6.48
6.48
1.98
0.90
0.06

0.01
0.10
1.40
0.01

0.01
0.90
1.08
0.01

0.01
3.00
7.00
2.00
1.00
1.00
3.00
7.00

0.03
9.00
6.66
9.00
9.00
9.00
6.66
9.00

0.01
0.20
0.20

0.12
0.90
1.80

6.00
5.00
1.00
1.00

1.80
4.50
1.08
0.70

1.00
7.00
0.10
0.10

1.95
9.00
0.32
0.32

0.70

0.32

0.60
0.10
0.01

0.32
0.27
0.18
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Клиникотерапевтичен лист ОНД
Книга ЕДСД
Книга за издадени болнични листи /ЛКК/
Книга за приети болни
Книга за рентгенови изследвания
Книга за хирургични операции
Лаб. фиш за изс. на хемостаза - СО-червен цвят
Лаб.фиш за изсл.на ПКК и кр.захар- СО-червен
цв
Лаб. фиш за изследване на ДКК - СО-червен цвят
Лаб. фиш за изследване на КАС - СО-червен цвят
Лаб. фиш за изследване на урина - СО- червен
цвят
Лаб.фиш за клинико хим.изс.биохимия-СО
червен цвят
Лабораторен лист "ОАИЛ"
Лабораторен фиш - електролити
Лабораторен фиш - кръвно-газов анализ
Лабораторен фиш - осмометрия
Лабораторен фиш - субстрати
Лабораторен фиш- белтъци
Лабораторен фиш- ензими и изоензими
Лабораторен фиш за ДКК -черен цвят
Лабораторен фиш за кръвна картина
Лабораторен фиш- изследване на урина
Лабораторен фиш- кръвосъсирване
Лекарствен лист
Лист за преглед на пациента в СО
Общи и специфични сестрински грижи
Оперативна програма- индигирана 3 цвята
Покана за комисия- ТЕЛК
Преданестетичен протокол
Протокол за медицинска комисия / ЛКК /
Реанимационен лист "ОАИЛ"
Сведение за движение на болните и легловия
фонд
Служебна бележка - отпуск на кръводарителя
Съпроводителна бележка за МБ изслед.
Талон услуга по желание - индигиран 3 цвята
Трансфузионен лист ОТХ
Требвателен лист - бланка

А3 двустр. лист
А3 книга 300л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 книга 100л. тв. подв.
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А4 двустр.лист
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
2/3 А4 едностр.лист
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А5 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А6 едностр.кочан х 100л
А4 едностр.кочан х 100л.
А4 двустр.кочан х 100л
А4 двустр.лист
А5 едностр.кочан х 100л.
2/3 А4 едностр.лист
А4 двустр.2 листа
А4 едностр.кочан х 100л.
А3 едностр.лист
А5 двустр.кочан х 100л.

А5 едностр.лист
А5 едностр.кочан х 100л.
А5 едностр.кочан х 100л.
А4 едностр.лист
А5 едностр.кочан х 100л.
А5 едностр. кочан х
Удостоверение
100л.
Физиопроцедурна карта
А5 двустр.картон
Фиш - искане за хистопатологично изследване
А5 двустр. кочан х 100л.
Фиш за имунохематологично изследване
А4 едностр.лист
Фиш изразходвани консумативи за анестезия
А4 едностр.лист
Цветни етикетчета за тест серуми-"В"цвят червен д 6/ш 3 см
Цветни етикетчета за тест серуми - "О" цвят
д 6/ш 3 см
черен
Температурен лист
А4 двустр.кочан х 100л.
А5 едностр.кочан х 100л.
Талон за компютърна томография
индигиран
Диабетен лист към ИЗ
А4 едностр.кочан х 100л.
Лабораторен фиш- на Кръвнозахарен профил
А6 едностр.кочан х 100л.
Рецепта
А5 едностр.кочан х 100л.
Медицинска бележка
А6 едностр.кочан х 100л.
Журнал за контролни прегледи
А4 книга 100л. тв. подв.
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0.01
4.00
7.00
5.00
3.00
3.00
1.80

0.03
19.80
6.30
4.61
9.00
2.23
6.48

1.80
1.87
1.80

1.62
6.48
6.48

1.95

1.62

1.80
0.02
0.80
0.80
0.75
0.80
0.80
0.70
1.90
2.54
2.54
0.80
0.70
0.90
0.01
6.00
6.00
0.02
8.00
0.02

3.42
0.05
0.43
0.65
4.50
0.90
0.65
0.43
1.62
1.14
0.78
0.68
0.54
0.77
0.01
3.60
3.60
0.04
9.00
0.03

2.00
0.05
0.50
0.07
0.04
0.50

1.80
3.60
1.80
0.27
0.04
0.61

4.00
0.05
0.50
0.01
0.01
0.02

3.60
0.11
1.89
0.04
0.05
0.07

0.02
1.00

0.07
1.68

9.00
0.05
0.03
0.25
0.25
1.00

1.68
0.54
0.25
0.78
1.35
3.68

стр.7

90 Медицинско направление бл. МЗ № 119 а'98
Искане за МБ изслед. за Туберкулоза
91
/Културелно/
Искане за МБ изсл.за Туберкулоза
92
/Микроскопско/
93 Книга за ВБИ учетна форма 11
94 Първонач.оценка на суициден риск и агресивност
95 Анестезиологичен протокол
96 Журнал специализиран регистър - Аптека
97 Декларация № 5

А3 едностр.кочан х 100л.
А3 едностр.кочан х 100л.
А3 едностр.кочан х 100л.
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 едностр.кочан х 100л.
А4 едностр.лист
А4 книга 100л. тв. подв.
А4 двустр.лист

2.00

9.00

0.01

1.68

0.01
1.00
0.01
0.01
3.00
0.01

1.68
4.61
1.05
0.04
9.00
0.01

КОМИСИЯ:
Председател: ..чл.2 от ЗЗЛД Членове: 1…чл.2 от ЗЗЛД
/м.с.Ф.Кърова/
/З. Илиев/

2...чл.2 от ЗЗЛД 3...чл.2 от ЗЗЛД.
/С. Иванова/
/Ц. Ботева/
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4….чл.2 от ЗЗЛД….
/Р. Лазарова /
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