СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД
София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 11

тел.: 81 54 210; факс: 952 16 50

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура с предмет: Доставка на
медицинска апаратура за клиника по неонатология в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД,
открита с Решение № 67/05.08.2015г. на Изпълнителния Директор на болницата с Уникален
номер в AОП 00870-2015-0007 и публикувана на страницата на Официален вестник на
Европейския съюз под № 2015 / S 152-280087 от 08.08.2015г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 02.11.2015г. от 10.30 часа в
Библиотеката на болницата ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на
ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на
изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с ценовите оферти могат да присътват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата.
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия
„Икономически най-изгодна оферта”. Предвид изискването на чл. 69а, ал.3 от ЗОП
настоящото съобщение съдържа резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели, както следва:
Гаранционен срок /Тгс/ – максимална оценка 10 точки, като участникът предложил
най-дълъг гаранционен срок получава 10 точки, следващия 5 точки, а всички останали по 1
точка.
Резултатите от оценка на офертите по показателя е както следва:
За обособена позиция № 1 СПЕЦИАЛИЗИРАН МОНИТОР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА НОВОРОДЕНИ
„АЛМАСОНИК” ООД, с офериран монитор –марка Sino Hero модел mTouch6 и с
гаранционен срок от 24 месеца – 10 точки.
За обособена позиция № 2 - ПРЕНОСИМ НЕИНВАЗИВЕН ТРАНСКУТАНЕН
БИЛИРУБИНОМЕТЪР
„МЕДИЛОН” ЕООД, с офериран билирубинометър –марка Natus модел Bili Care System и
с гаранционен срок от 12 месеца – 10 точки.

