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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  № 3

Днес, 29.06.2016 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, 

находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 

ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02-236/18.05.2016 г. 

на изпълнителния директор на лечебното заведение, на трето по ред заседание се събра комисия в 

състав:

Председател:

Д-р Светлана Лалова -  Н-к сектор ЕБХЦС

Членове:

1. Г-жа Петя Тошева -  мед сестра в СПО

2. Е-н Симеон Трифонов -  Н-к сектор „Снабдяване”

3. Г-н Владимир Вълков -  юрисконсулт

4. Г-жа Даниела Минчева -  АО в сектор „Договори и договорни партньори”, за 

разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците в открита процедура с 

предмет: „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, 

открита с Решение № РД-03-31 от 06.04.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.

I. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

1. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „АГАРТА ЦМ“ ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

подпо
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ 
СДДС

1 2 3 4 5 6 7

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова) -  с 
тегло от 140г.; от 100 
% целулоза, да не

19000 0.28 5320.00 6384.00
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отделя власинки;

2

Кухненски хартиени 
ролки за 
подсушаване на 
ръце- с тегло 0,500 
кг., да са от 100 % 
целулоза да 
подсушават 
ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 
ръцете;

19000 2.26 42940.00 51528.00

2.54 48 260.00 57 912.00

5 Чували

1
Полиетиленови 
черни чували от 
LDPE 60/90-80мкр

15000 0.42 6300.00 7560.00

2
Полиетиленови 
жълти чували от 
LDPE110/80-70мкр

4000 0.92 3680.00 4416.00

3
Полиетиленови 
жълти чували от 
LDPE 60/90-70мкр

2000 0.63 1260 1512.00

4
Полиетиленови 
чували мат от LDPE 
60/90-70 мкр

110000 0.39 42900.00 51480.00

5
Чували за смет черни 
50 x 6 0 - 3 5  л. 
опаковка по ЗОбр.

1400 0.85 1190.00 1428.00

6
Чували за смет 
жълти 50 х 60 -  35 л. 
опаковка по ЗОбр.

2000 0.98 1960.00 2352.00

7
Чували за смет черни 
58 х 7 2 - 5 0  л. 
опаковка по 20бр.

3200 0.91 2912.00 3494.40

8

Чували за 
дезинфекция на 
опасни отпадъци с 
пара под налягане с 
микровълнов 
дезинфектор 
"Синтион".

12000 2.57 30840.00 37008.00

9

Чували
полиетиленови 
червени, с надпис 
"Опасен отпадък" и 
връзка 60/90 - 80л.

1000 0.23 230.00 276.00

7.90 91 272.00 109 526.40
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2. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ТРАНС КО 04” ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

подпо
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ 
СДДС

1 2 3 4 5 6 7

1 Почистващи
продукти

1
Гранулиран 
универсален прах за 
пране

2200 0.98 2156.00 2587.20

2

Абразивен препарат 
за почистване на 
силно замърсени 
повърхности -  
прахообразен; в 
опаковка от 500 гр.; 
за почистване на 
фаянсови 
повърхности, 
мрамор, теракот и 
др.; да не алергизира;

2200 0.58 1276.00 1531.20

3

Концентриран 
препарат за ръчно 
измиване на 
домакински съдове -  
бутилка от 1 литър; 
pH: 6-8. за 
професионална 
употреба; да е с 
отлична почистваща 
способност; с 
приятен аромат;

2800 1.57 4396.00 5275.20

4

Натриев хипохлорид 
- 0.9% белина, със 
съдържание на 
активен хлор > 20 
г/л;в пластмасова 
бутилка от 1 литър; с 
надеждна запушалка;

1600 0.42 672.00 806.40

5

Течен сапун за ръце. 
Силно пенлив, 
концентриран, 
подходящ за всички 
типове кожа-1-2 мл 
да са достатъчни за 
едно хигиенно 
измиване в бутилка 
от 1 литър; с 
глицерин;

3200 1.54 4928.00 5913.60
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6 Сапун тоалетен - 
опакован 1400 0.38 532.00 638.40

7

Готов за употреба 
силен,
бързодействащ 
препарат за 
почистване на стъкла 
- бутилки с 
пулверизатор; да 
отстранява 
отпечатъци от 
пръсти; да не 
замазва.

500 0.87 435.00 522.00

6.34 14 395.00 17 274.00

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова)- с 
тегло от 140г.; от 100 
% целулоза, да не 
отделя власинки;

19000 0.42 7980.00 9576.00

2

Кухненски хартиени 
ролки за 
подсушаване на 
ръце- с тегло 0,500 
кг., да са от 100 % 
целулоза да 
подсушават 
ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 
ръцете;

19000 1.59 30210.00 36252.00

2.01 38 190.00 45 828.00

3. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ПЕРУН ККБ” ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

подпо
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ
сддс

1 2 3 4 5 6 7

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова)- с 
тегло от 140г.; от 

100 % целулоза, да 
не отделя 
власинки;

19000 0.41 7790.00 9348.00
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2

Кухненски 
хартиени ролки за 

подсушаване на 
ръце- с тегло 0,500 
кг., да са от 100 % 

целулоза да 
подсушават 

ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 

ръцете;

19000 1.45 27550.00 33060.00

1.86 35 340.00 42 408.00

4
Различнипособия и 
средства за 
почистване

1

Парцал за под -  
прав, съвместим с 
дръжката; тегло 180 
г; за влажно 
почистване; от 
памучна материя; 
тип „въже” с 
отворени краища;

5000 0.99 4950.00 5940.00

2

Дръжка за парцал и 
за четка за под -  
метална, права, с 
универсален 
накрайник с винт, 
съвместим с парцала 
и четката по позиции 
3,1 и 3,3 ; с 
ръкохватка;

1000 0.70 700.00 840.00

3

Четка за почистване 
на под с твърд 
изкуствен косъм -  на 
винт, съвместим с 
дръжката; да е 
достатъчно гъста; 
космите да са здраво 
закрепени за 
основата на четката; 
дължина - 40 смД

800 3.30 2640.00 3168.00

4

Четка за тоалетна с 
поставка -  четката да 
е със здрава 
ергономична дръжка; 
космите да са от 
изкуствен материал и 
достатъчно гъсти;

300 1.00 300.00 360.00

5

Домакинска гъба с 
канал и абразив - 
голяма, с размери 
15/7см.

2000 0.14 280.00 336.00

6

Домакинска тел -  да 
е опакована; 
неръждаема; навита 
непрекъсваема тел; 
да е еластична;

400 0.14 56.00 67.20
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7

Депилиращ крем -  
опаковка от 150 мл; 
да притежава бързо, 
ефикасно и меко 
действие, за 
чувствителна кож а, 
за деликатна 
епилация.

800 2.46 1968.00 2361.60

8.73 10 894.00 13 072.80

4. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „КУКУДА ТРУП” ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

подпо
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ
сддс

1 2 3 4 5 6 7

1
Почистващи

продукти

1
Г ранулиран 
универсален прах за 
пране

2200 1.00 2200.00 2640.00

2

Абразивен препарат 
за почистване на 
силно замърсени 
повърхности -  
прахообразен; в 
опаковка от 500 гр.; 
за почистване на 
фаянсови 
повърхности, 
мрамор, теракот и 
др.; да не алергизира;

2200 0.55. 1210.00 1452.00

3

Концентриран 
препарат за ръчно 
измиване на 
домакински съдове -  
бутилка от 1 литър; 
pH: 6-8. за 
професионална 
употреба; да е с 
отлична почистваща 
способност; с 
приятен аромат;

2800 0.61 1708.00 2049.60

4

Натриев хипохлорид 
- 0.9% белина, със 
съдържание на 
активен хлор > 20 
г/л;в пластмасова 
бутилка от 1 литър; с 
надеждна запушалка;

1600 0.55 880.00 1056.00
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5

Течен сапун за ръце. 
Силно пенлив, 
концентриран, 
подходящ за всички 
типове кожа-1-2 мл 
да са достатъчни за 
едно хигиенно 
измиване в бутилка 
от 1 литър; с 
глицерин;

3200 0.85 2720.00 3264.00

6 Сапун тоалетен - 
опакован 1400 0.34 476.00 571.20

7

Готов за употреба 
силен,
бързодействащ 
препарат за 
почистване на стъкла 
- бутилки с 
пулверизатор; да 
отстранява 
отпечатъци от 
пръсти; да не 
замазва.

500 0.70 350.00 420.00

4.60 9544.00 11452.80

2 Принадлежности за 
почистване

1

Хигиенна кофа -  да 
е издръжлива на 
удари; със здрава и 
устойчива цедка/ 
решетка за 
изцеждане; с 
преграда

360 7.43 2674.80 3209.76

2

Лопатка за смет -  
пластмасова; с дълга 
вертикална дръжка, 
изработена от здрава 
пластмаса; да 
позволява 
почистване и 
дезинфекция; с 
ергономична дръжка 
за хващане;

200 1.50 300.00 360.00

8.93 2974.80 3569.76

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова)- с 
тегло от 140г.; от 100 
% целулоза, да не 
отделя власинки;

19000 0.32 6080.00 7269.00

2

Кухненски хартиени 
ролки за 
подсушаване на 
ръце- с тегло 0,500 
кг., да са от 100 %

19000 1.23 23370.00 28044.00

"Доставка па хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоапна-ИСУЛ ” ЕАД
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целулоза да 
подсушават 
ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 
ръцете;

1.55 29450.00 35340.00

5. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ХИГИЯ БУЛС БТ'’ ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

п одп о
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ 
СДДС

1 2 3 4 5 6 7

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова)- с 
тегло от 140г.; от 

100 % целулоза, да 
не отделя 
власинки;

19000 0.40 7600.00 9 120.00

2

Кухненски 
хартиени ролки за 

подсушаване на
ръце- е тегло 0,500 
кг., да са от 100 % 

целулоза да 
подсушават 

ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 

ръцете;

19000 1.50 28 500.00 34 200.00

1.90 36 100.00 43 320.00

6. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА НА „ЛУКСИМА ТРУП'’ ЕООД

ОБОСОБЕ
НА

ПОЗИЦИЯ
№

ПОДПО
зиция

№
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ДДС

ОБЩА С-СТ 
БЕЗ ДДС

ОБЩА С-СТ 
СДДС

1 2 3 4 5 6 7

"Доставка на хигиенни материали за УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД
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Почистващи
продукти

1
Гранулиран 
универсален прах за 
пране

2200 1.24 2728.00 3273.60

2

Абразивен препарат 
за почистване на 
силно замърсени 
повърхности -  
прахообразен; в 
опаковка от 500 гр.; 
за почистване на 
фаянсови 
повърхности, 
мрамор, теракот и 
др.; да не алергизира;

2200 0.65 1430.00 1716.00

3

Концентриран 
препарат за ръчно 
измиване на 
домакински съдове -  
бутилка от 1 литър; 
pH: 6-8. за 
професионална 
употреба; да е с 
отлична почистваща 
способност; с 
приятен аромат;

2800 0.70 1960.00 2352.60

4

Натриев хипохлорид 
- 0.9% белина, със 
съдържание на 
активен хлор > 20 
г/л;в пластмасова 
бутилка от 1 литър; с 
надеждна запушалка;

1600 0.58 928.00 1113.60

5

Течен сапун за ръце. 
Силно пенлив, 
концентриран, 
подходящ за всички 
типове кожа-1-2 мл 
да са достатъчни за 
едно хигиенно 
измиване в бутилка 
от 1 литър; с 
глицерин;

3200 1.35 4320.00 5184.00

6 Сапун тоалетен - 
опакован 1400 0.47 658.00 789.60

7

Готов за употреба 
силен,
бързодействащ 
препарат за 
почистване на стъкла 
- бутилки с 
пулверизатор; да 
отстранява 
отпечатъци от 
пръсти; да не 
замазва.

500 1.04 520.00 624.00

"Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД
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6.03 12 544.00 15052.80.80

3 Хартия и ролки

1

Тоалетна хартия 
(двупластова)- с 
тегло от 140г.; от 

100 % целулоза, да 
не отделя 
власинки;

19000 0.42 7980.00 9576.00

2

Кухненски 
хартиени ролки за 

подсушаване на 
ръце- с тегло 0,500 
кг., да са от 100 % 

целулоза да 
подсушават 

ефективно; да не се 
отделят власинки и 
да не полепват по 

ръцете;

19000 1.39 26410.00 31692.00

1.81 34390.00 41 268.00

4
Различнипособия и 
средства за 
почистване

1

Парцал за под -  
прав, съвместим с 
дръжката; тегло 180 
г; за влажно 
почистване; от 
памучна материя; 
тип „въже” с 
отворени краища;

5000 0.96 4800.00 5760.00

2

Дръжка за парцал и 
за четка за под -  
метална, права, с 
универсален 
накрайник с винт, 
съвместим с парцала 
и четката по позиции 
3,1 и 3,3 ; с 
ръкохватка;

1000 0.85 850.00 1020.00

3

Четка за почистване 
на под с твърд 
изкуствен косъм — на 
винт, съвместим с 
дръжката; да е 
достатъчно гъста; 
космите да са здраво 
закрепени за 
основата на четката; 
дължина - 40 см.

800 7.43 5944.00.00 7132.80

4

Четка за тоалетна с 
поставка -  четката да 
е със здрава 
ергономична дръжка;

300 1.07 321.00 385.20

"Доставка на хигиенни материали за УМ БАЛЦарица Йоанна-ИСУЛ " ЕАД
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космите да са от 
изкуствен материал и 
достатъчно гъсти;

5

Домакинска гъба с 
канал и абразив - 
голяма, с размери 
15/7см.

2000 0.20 400.00 480.00

6

Домакинска тел -  да 
е опакована; 
неръждаема; навита 
непрекъсваема тел; 
да е еластична;

400 0.16 64.00 76.80

7

Депилиращ крем -  
опаковка от 150 мл; 
да притежава бързо, 
ефикасно и меко 
действие, за 
чувствителна кож а, 
за деликатна 
епилация.

800 2.84 2272.00 2726.40

13.51 14 651.00 17 581.20

II. СБОР ОТ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА ПОДПОЗИЦИИТЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ БЕЗ ДДС ОТ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

УЧАСТНИЦИ Обособена Обособена Обособена Обособена Обособена
позиция № 1 позиция № 2 позиция № 3 позиция № 4 позиция № 5
„Почистващи „Принадлеж „Хартия и „Различнип „Чували”
продукти” ности за 

почистване”
ролки” особия и 

средства за 
почистване”

1. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД 2.54 7.90
2. „ТРАНС КО 04” ЕООД 6.34 2.01
3. „ПЕРУН ККБ” ЕООД 1.86 8.73
4. „КУКУДА ГРУП” ЕООД 4.60 8.93 1.55
5. „ХИГИЯ БУЛС БГ” ЕООД 1.90
6. „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД 6.03 1.81 13.51

След разглеждане на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, 

комисията установи, че предложените цени от „КУКУДА ГРУП” ЕООД по обособена позиция 

№ 1 „Почистващи продукти” и обособена позиция № 3 „Хартия и ролки” са е повече от 20 на 

сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията на останалите участници по тези 

позиции.

С оглед констатацията и на основание чл. 70, ал.1 ЗОП /отм/, с писмо /изх. № 678 от

11.06.2216 г./ комисията изиска от участника „КУКУДА ГРУП” ЕООД подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на ценовите предложения по обособена позиция № 1 

„Почистващи продукти” и обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”.
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С писмо /вх.№ 1245/14.07.2016 г./, участникът „КУКУДА ГРУП" ЕООД е 

представил подробна писмена обосновка за формиране на ценовото предложение само по 

обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”. По отношение на обособена позиция № 3 

„Хартия и ролки”, участникът не е представил писмена обосновка за формиране на ценовото си 

предложение, а е уведомил комисията, че поради допусната от него техническа грешка в 

единичните цени по тази обособена позиция не е в състояние да продължи участието си по нея.

В представената обосновка по обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”, 

участникът „КУКУДА ГРУП” ЕООД е посочил, че:

а/е дългогодишен партньор и дистрибутор на доставчиците, чиито стоки е предложил в 

процедурата, ползва преференциални цени, включително и безплатни доставки на артикули до 

собствените си складове;

б/ е приложил собствен оригинален подхот, базиран на сертифицирана интегрирана 

система за управление на качеството, водещ до значителни икономии от логистичен характер;

в/ е оптимизирал транспортните си разходи до мястото на доставка -  УМБАЛ „Царица 

Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, тъй като собствената му база е на два километра от лечебното заведение;

г/ индиректните разходи в дейността на фирмата са ниски, като конкретно по отношение 

на настоящата процедура, участникът не е калкулиран финансов ресурс за складови разходи, 

наеми, консумативи и др.

Комисията счита, че представената обосновка от „КУКУДА ГРУП” ЕООД по обособена 

позиция № 1 „Почистващи продукти” отразява обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, 

ал.2, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника и 

икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Комисията е на мнение, че 

предложената цена по обособена позиция № 1 „Почистващи продукти" е обективно формирана и 

гарантира качествено изпълнение на обекта на поръчката.

На база гореизложените мотиви и в границите на оперативната си самостоятелност, 

комисията приема писмената обосновка на „КУКУДА ГРУП” ЕООД по обособена позиция 

№ 1 „Почистващи продукти”.

Поради липса на представена писмена обосновка за формиране на ценовото си 

предложение по обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”, на основание чл. 70, ал.З от ЗОП 

/отм./, комисията предлага да се отхвърли офертата на „КУКУДА ГРУП” ЕООД и 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по тази обособена 

позиция.
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III. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ 

СЪОБРАЗНО ЗАЛОЖЕНАТА МЕТОДИКА ПО КРИТЕРИЙ - ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНАТА ОФЕРТА

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници, съобразно 

заложената методика по критерий - икономически най-изгодната оферта.

1. „АГАРТА ЦМ” ЕООД

а/ По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Показател "Цена " = 1.81 х 60 = 42.75 точки
2.54

Показател "Качество“ - 40 точки

К  = Пц /42. 75/ + Пк /40/ = 82.75 точки

б/ По обособена позиция № 5 „Чували”

Показател “Цена" = 7.90 х 60 = 60.00 точки
7.90

Показател "Качество " - 40 точки 

К  = Пц /60.00/ + Пк /40/ -  100 точки

2. „ТРАНС КО 04” ЕООД

а/ По обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”

Показател "Цена" = 4.60 х 60 = 43.53 точки
6.34

Показател "Качество " - 40 точки

К  = Пц /43.53 /  + Пк /40/ = 83.53 точки

б/ По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Показател "Цена" = 1.81 х 60 = 54.02 точки
2.01

Показател "Качество " - 40 точки 

К  = Пц /54.02/ + Пк /40/ = 94.02 точки

3. „ПЕРУН ККБ” ЕООД

а/ По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Показател “Цена" = 1.81 х 60 = 58.38 точки
1.86

Показател “Качество “ - 40 точки
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К  = Пц /58.38/ + Пк /40/ = 98.38 точки

б/ По обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”

Показател "Цена " = 8.73 х 60 = 60.00 точки
8.73

Показател "Качество" - 40 точки 

К  = Пц /60.00/ + Пк /40/ = 100 точки

4. „КУКУДА ГРУП” ЕООД

а/ По обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”

Показател "Цена " = 4.60 х 60 -  60.00 точки
4.60

Показател "Качество " - 40 точки 

К  = Пц /60.00/ + Пк /40/ = 100 точки

б/ По обособена позиция № 2 „Принадлежности за почистване”

Показател "Цена " = 8.93 х 60 = 60.00 точки
8.93

Показател "Качество" - 40 точки 

К  = Пц /60.00/ + Пк /40/ - 1 0 0  точки

5. „ХИГИЯ БУЛС” ЕООД

По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Показател "Цена " = 1.81 х 60 -  57.15 точки
1.90

Показател "Качество" - 40 точки 

К  = Пц /57.15/ + Пк /40/ = 97.15 точки

6. „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД

а/ По обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”

Показател "Цена " = 4.60 х 60 = 45.77 точки
6.03

Показател "Качество " - 40 точки
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К  = Пц /45.77/ + Пк /40/ = 85.77 точки

б/ По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Показател “Цена" = 1.81 х 60 -  60.00 точки
1.81

Показател “Качество “ - 40 точки 

К  = Пц /60.00/ + Пк /40/ = 100 точки

в/ По обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”

Показател "Цена" = 8.73 х 60 = 38.77точки
13.51

Показател "Качество " - 40 точки 

К  = Пц /38.77/ + Пк /40/ = 78.77 точки

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. По обособена позиция № 1 „Почистващи продукти”

Първо място -  „КУКУДА ГРУП” ЕООД -100 точки;

Второ място -  „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД - 85.77 точки;

Трето място -  „ТРАНС КО 04” ЕООД - 83.53 точки.

2. По обособена позиция № 2 „Принадлежности за почистване”

„КУКУДА ГРУП” ЕООД - 100 точки.

3. По обособена позиция № 3 „Хартия и ролки”

Първо място -  „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД -100 точки;

Второ място -  „ПЕРУН ККБ” ЕООД - 98.38 точки;

Трето място -  „ХИГИЯ БУЛС” ЕООД - 97.15 точки;

Четвърто място -  „ТРАНС КО 04” ЕООД - 94.02 точки;

Пето място -  „АГАРТА ЦМ” ЕООД - 82.75 точки.

4. По обособена позиция № 4 „Различни пособия и средства за почистване”

Първо място -  „ПЕРУН ККБ" ЕООД - 100 точки;

Второ място -  „ЛУКСИМА ГРУП” ЕООД - 78.77 точки.

5. По обособена позиция № 5 „Чували”

„АГАРТА ЦМ" ЕООД -  100 точки.
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С оглед извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя, с решение по 

чл. 73, ал.1 от ЗОП /отм./ да обяви за изпълнители на обществената поръчка участниците, 

класирани на първо място по съответните обособени позиции.

Настоящият протокол, заедно с Протокол № 2 и Протокол № 1 представляват 

цялостният и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет "Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ,, Царица Йоанна-ИСУЛ”

Протоколът е подписан на 18.07.2016 г. и е предаден на Възложителя за взимане на 

решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП /отм./

ЕАД

КОМИСИЯ: /

(д-р Светлана Лалова)

ЧЛЕНОВЕ:

(cm. мед. сестра Петя Тошева)
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