
■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 16.07.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет

“Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за мембранна плазмафереза
„Хемофеникс” за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” обявен с Решение № РД-03-

52/04.06.2015 г., назначена със Заповед № - РД -  02-347/16.07.2015 г. в състав:
. »

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт

Членове: 1. д-р Радостина Иванова - Клиника по нервни болести
2. м.с. Христина Георгиева -  ст. сестра Клиника по нервни 

болести
3. Йончо Йончев -  р-л техническа служба
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДЦП

се събра за разглеждане на постъпилото предложение от „Дитомед”ООД. Членовете на 
комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъства г-н Елин Парпулев -  надлежно упълномощен представител 
на участника.

Офертата на участника е подадена преди изтичане на крайния срок и отговаря на 
изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП. Комисията отвори офертата и провери за наличието 
на три отделни запечатани плика. Трима от нейните членове подписаха плик №3 на 
участник, след което комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
техническото предложение, съдържащо се в него. Комисията отвори плик №1 на 
участника и оповести документите и информацията, които той съдържа и провери 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. С това приключи публичната 
част от заседанието.

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията продължи с 
проверка на наличността и съответствието на документите и информацията плик № 1 с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Всички документи, съдържащи се в 
офертата на участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, 
приложен към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на 
участника съответства с критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията РЕШИ:
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допуска „Дитомед”ООД до участие в процедурата.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията д-р Радостина Иванова беше 
заменена от резервния член д-р Златан Цончев.

Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 
намиращо се в плик № 2 на участника. В него се поставя техническото предложение’ 
изготвено по Приложение № 6, включващо и срок за изпълнение на доставките.

Техническото предложение на участника е изготвено по Приложение № 6 от 
документацията. Сроковете за изпълнение на доставките са 24 часа, а при спешни 
доставки -  до 4 часа. Оферираните сетове за мембранна плазмафереза отговарят 
изискванията на възложителя като параметри и окомплектовка. Мотивирана от това 
обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Дитомед”ООД до отваряне на ценовото предложение.

Протокол № 1 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите пр . . » ^ ,
Протоколът е подписан от председаТсртьчдЬновете на комисията на 28.07.2015 г.

Председател:

Членове:

Вл. Вълков .ум:

1. д-р Златан Цончев

2. м.с. Христина Гео

3. Йончо Йончев .

4. Румяна Доганова.


