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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с .предмет 
Доставка на медицински изделия - аневризмални клипси за нуждите на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03 - 69/29.07.2015 г., 
назначена със Заповед №-РД- 02-428/11.09.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/17.09.2015 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя 
документи, и съответствието с критериите за подбор на участниците.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е необходимо да 
представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
Неуро ЕООД представи уведомително писмо, че не е в състояние да представи 

изисканите документи - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, или подходящ 
документ, удостоверяващ хода на сертификацията от “АКЦИО” ЕООД.
С липсата на посочените документи офертата на участника не съответства с 
критериите за подбор на Възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП предлага да се отстрани от участие в 
процедурата участника ’’Неуро” ЕООД за обособена позиция № 1.
Мотиви:
Участникът не е представил допълнително изискуеми документи. С липсата на 
посочените документи участникът не съответства с критериите за подбор на 
Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на допуснатия участник 
Електро Мед България” ЕООД, и съдържащите се в него документи, свързани с 

изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за най-ниска цена, а

Техническо предложение, изготвено по Приложение № 6, включващо и срок за
изпълнение - срок за доставка и срок за доставка при спешни случаи. Техническото
предложение трябва да съдържа и код на съответното медицинско изделие по 
НЗОК.
Изискването на Възложителя по отношение на срока на доставка е тя да се осъществи 
до 24 часа, при заявки при спешни случаи до 2 часа.

именно:

Офертата на Електро Мед България” ЕООД е за обособена позиция № 2.
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Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника е изготвено по 
образеца от документацията и съдържа код на съответното медицинско изделие по 
НЗОК /Приложение №6/ и включва срок за изпълнение - срок за доставка -  24 часа и 
срок за доставка при спешни случаи -  2 часа.

Комисията разгледа техническото предложение на участника за съответствие с 
изискванията на Възложителя заложени в документацията.
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Електро Мед България” ЕООД до по нататъшно участие в 
процедурата.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3, с 
ценовите предложения на участниците, и е подписан н а  ЙАУ,.д.О. 2015 г.
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