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П Р О Т О К О Л №2
от

/AL/ЛЛ

2015г.

За разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в открита процедура за: ДОСТАВКА
НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД, открита
с Решение № 104/03.11.2015г. на Изпълнителния Директор на болницата с Уникален номер в АО'П
00870-2015-0014 и публикувана на страницата на Официален вестник на Европейския съюз под № 2015 /
S 215-392263 от 06Л1.2015г.
Във връзка с констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя в документите,
представени в Плик №1 в офертата на „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД, на основание Чл.68, ал.8 от ЗОП
Комисията публикува в Профила на купувача и изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата с
писма, съответно:
до „МТИ" ООД - изх. № 654 / 04.12.2015г., изпратено по факс
до „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - изх. № 653 / 04.12.2015г„ изпратено по факс
до „АКВАХИМ" АД - изх. № 652 / 04.12.2015г„ изпратено по факс
В законоустановения срок участникът
„ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД представи документ,
удостоверяващ преминат курс на обучение на сервизния специалист при производителя на предлаганата
апаратура.
Комисията реши: Допуска до оценка и класиране и тримата участници и пристъпи към
разглеждане на документите, представени в Пликове №2 по съответните обособени позиции.
Специалистите в комисията разгледаха подробно техническите параметри на предлаганата апаратура и
провериха за изпълнение на изискването на Възложителя за пълно съответствие с изисканите технически
характеристики в предмета на поръчката. Въз основа на доклад от д-р Бонева, неразделна част от
настоящия Протокол, Комисията реши:
По обособена позиция №1 АНАЛИЗ АТОРСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С
ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ, предложенията са следните:
1. „МТИ" ООД - марка Leica, модел D M 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - марка Euromex Oxion, модел ОХ3035, производство на Euromex
3. „АКВАХИМ" АД - марка Zeiss, модел Primo Star H A L , производство на Carl Zeiss Microscopy
GmbH
На основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, поради неизпълнено изискване на възложителя за наличие
на халогенен осветител, предлага за отстраняване от оценка и класиране участниците:
„МТИ" ООД с предложен микроскоп марка Leica, модел D M 750, производство на
Leica
Microsystems
„ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД с предложен микроскоп марка Euromex Oxion, модел ОХ3035,
производство на Euromex.
По обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН
L E D МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ,
предложенията са следните:
1. „МТИ" ООД - марка Leica, модел D M 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - марка Euromex Oxion, модел ОХЗОЗО, производство на Euromex
И двамата участници предлагат апаратура, отговаряща на изискванията на възложителя и се допускат
до оценка и класиране.
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По обособена позиция №3 ЛАБОРАТОРНИ

ЦЕНТРОФУГИ - 2 БРОЯ, единствено предложение

на
«МТИ» ООД - марка Hettich, модел Rotofix 32А, производство на Hettich - Германия.
Предлаганата центрофуга изпълнява изискването за съответствие с техническите параметри,
поставени от Възложителя и се допуска до класиране.
Съгласно документацията за участие в процедурата, методиката за оценка на офертите е следната:
Оценката се извършва за всяка обособена позиция
о Цена /Тц/ - цена на предлаганата апаратура - максимална оценка 90 точки, изчислена по
формулата:
Cmin х 90
Тц =
,
където
Co
Cmin - минимално предложена /от участник в процедурата/ цена на апаратурата
Co - предложената цена на оценяваната апаратура
90 - максималния възможен брой точки по критерия
о

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.

Общата оценка /Ткомпл/ на всеки участник се получава като сума от оценките:
Ткомпл = Тц + Тгс
Икономически най-изгодно предложение е това, получило най-висока комплексна оценка
/Ткомпл./ от максимално възможни 100 точки.
На основание Чл.69а, ал.2, т.З от ЗОП, Комисията извърши оценка по критерия, различен от цена,
а именно - гаранционен срок.
За обособена позиция №1 АНАЛИЗАТОРСКИ
(ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С
ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ
1-во място - «АКВАХИМ» АД
За обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН L E D МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ
1-во място - «МТИ» ООД с 10 точки /38 месеца/
И-ро място - «ЕЛИТ МЕДИКАЛ» ООД - 5 точки /36 месеца/
За обособена позиция №3 ЛАБОРАТОРНИ ЦЕНТРОФУГИ - 2 БРОЯ
1-во място - «МТИ» ООД
На основание Чл.69а, ал.З от ЗОП, Комисията публикува настоящия протокол с доклад на д-р
Бонева, неразделна част от него на профила на купувача и обявява заседанието за 21.12.2015г. от 10.00
часа в библиотеката на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД - бул. Акад. Иван Гешов №11, четвърти етаж.
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ДОКЛАД
от д-р Илиана Бонева - началник цитогенетична лаборатория
В качеството ми на председател на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на
офертите в процедура за ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА
СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД, открита с Решение № 104/03.11.2015г. на
Изпълнителния Директор на болницата с Уникален номер в АОП 00870-2015-0014 и
публикувана на страницата на Официален вестник на Европейския съюз под № 2015 / S 215392263 от 06Л 1.2015г„ разгледах офертите за доставка на микроскопи.
За обособена позиция №1 АНАЛИЗАТОРСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С
ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ, предложенията са следните:
1. „МТИ" ООД - марка Leica, модел D M 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - марка Euromex Oxion, модел ОХ3035, производство на
Euromex
3. „АКВАХИМ" АД - марка Zeiss, модел Primo Star H A L , производство на Carl Zeiss
Microscopy GmbH
Възложителят е поставил условие: До оценка и класиране се допускат оферти, за които
е налице пълно съответствие на техническите параметри, описани в предмета на
поръчката с тези на апаратурата, предлагана от участниците. В изпълнение на това
изискване подробно се запознах с техническите характеристики на трите оферирани
микроскопа. В резултат на работата си, констатирах следното:
1. Микроскопът, предложен от „МТИ" ООД не притежава халогенен осветител
/изискване на Възложителя, поставено под номер 4 в описанието на техническите
характеристики на исканата апаратура/. Модел D M 750, производство на
Leica
Microsystems подържа единствено L E D осветление.
2. Микроскопът, предложен от „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД не притежава халогенен
осветител /изискване на Възложителя, поставено под номер 4 в описанието на
техническите характеристики на исканата апаратура/. Модел ОХ3035, производство на
Euromex подържа единствено L E D осветление.
3. Микроскопът, предложен от „АКВАХИМ" АД отговаря на всички технически
параметри, поставени от Възложителя.
В заключение: По обособена позиция №1 единствен участник, предложил оферта,
отговаряща на условията на Възложителя е „АКВАХИМ" АД. Като специалист,
използващ микроскопите в ежедневната си работа, обръщам внимание на това, че за
качеството на образа и следователно за резултата от изследването от особено значение е
качественото и надеждно осветление.
За обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН L E D МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ,
предложенията са слединте:
1. „МТИ" ООД - марка Leica, модел D M 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД - марка Euromex Oxion, модел ОХ3030, производство на
Euromex
И двата предложени микроскопа отговарят на поставените от Възложителя технически
характеристики.
Председател на комисията, назначена със Заповед № 114 / 30.11.2015г.
././/./
/д-р И. Бонева/

