УТВЪРЖДАВАМ: чл.2 от ЗЗЛД
/д-р М. Керчев /
ПРОТОКОЛ

За отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в
процедура с предмет: Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци
от медицински дейности , генерерани в МБАЛ „Св.Иван Рилски-Разград” АД с
код 18.01.02 и с код 18.01.03* - отпадъци, чиито събилане и обезвреждане е обект на
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции” , открита с Заповед
№ Зап -36/04.11.2016г. на изпълнителен директор, публикувана в портала на АОП на
04.11.2016г. с ID 9058213
Днес 02.12.2016г. в 14.00 часа комисията назначена със заповед . на изп. директор на
МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД в състав:
Председател: . Белгинар Емин- главна медицинска сестра ;
Членове: 1. адв. Димо Борисов – юрид. консултант;
2. Йорданка Тачева-главен счетоводител;
3. Пламена Николаева - специалист по контрол на инфекции;
4. Даяна Цветкова – мед. консултант.
се събраха в стая № 5 на втори етаж, Административна сграда в МБАЛ „Св.Иван
Рилски-Разград” АД, в град Разград, ул. „Коста Петров” №2.
Председателят на комисията откри заседанието.
Комисията констатира , че в срока за подаване на оферти за участие в
процедурата са постъпили три оферти както следва:
с вх. № РД1. Оферта на „АКТИВ КЛИЙН” ООД, град Севлиево,
152/01.12.2016г. постъпила в 14.30 часа;
2. Оферта на ЕТ „ ДИМИТЪР ЦИНКАЛОВ- АБАНОС-55” гр. Русе с вх. № Рд 153/01.12.2016г. постъпила в 14.44 часа;
3. Оферта на „МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД гр.Русе, с вх. № 154/01.12.2016г.
постъпила в 14.57 часа.

Комисията констатира, че пликовете с подадените оферти са запечатани,
непрозрачни и с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към разглеждане на
изисканите от възложителя документи за участие на кандидатите.
Комисията констатира, че кандидата е приложил всички необходими и изискани
от възложителя документи за допускане за участие в процедурата, поради което
комисията реши:
Комисията реши:
Допуска до участие в процедурата и тримата кандидати..
Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта на кандидатите.

1.„АКТИВ КЛИЙН” ООД, град Севлиево е направил ценова оферта в размер на
1.40 лева;
2. ЕТ „ ДИМИТЪР ЦИНКАЛОВ- АБАНОС-55” гр. Русе е направил оферта в
размер на 1.39 лева;
3. МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД гр.Русе е направила оферта в размер на 1.37 лева.
В резултат на направените ценови предложения и заложения в процедурата
критерий комисията направи следното класиране:
Първо място - МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД гр.Русе е направила оферта в размер
на 1.37 лева.
Второ място - ЕТ „ ДИМИТЪР ЦИНКАЛОВ- АБАНОС-55” гр. Русе е направил
оферта в размер на 1.39 лева;
Трето място - .„АКТИВ КЛИЙН” ООД, град Севлиево е направил ценова
оферта в размер на 1.40 лева;

Комисията препоръчва на възложителя да сключи договор с класирания на
първо място кандидат.
Белгинар Емин- ……чл.2 от ЗЗЛД…..
адв. Димо Борисов-… чл.2 от ЗЗЛД..
Йорданка Тачева-… чл.2 от ЗЗЛД …
Пламена Николаева-… чл.2 от ЗЗЛД ….
Даяна Цветкова – … чл.2 от ЗЗЛД ….

