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Изпълните!

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставка на
' аневРизмални клипси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-

Е А Д  обявена с Решение № - РД -  03 - 69/29.07.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 
UZ-4Z6/11.09.2015 г.

На 08.10.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворено 
ценовото предложение на допуснатия участник за обособена позиция № 2. С писмо Изх. № 838 
/05Л0.2015 г. участниците беше надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Плик

На заседанието на комисията присъства не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори плика с ценовото предложение за обособена позиция № 2 на допуснатия 
участник ’’Електро Мед България” ЕООД. Ценовото предложение е изготвено по образеца от 
документацията и съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК.

Цените от офертата на участника за доставка на аневризмални клипси от обособена позиция № 2 
са както следва:

ед. цена без ДДС за един брой -  1 330.00 лв. 
обща стойност без ДДС -  39 900.00 лв. 
обща стойност с ДДС -  47 880.00 лв.

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за критерии за най-ниска цена, при 
изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията.

За обособена позиция № 2 отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на
сравнение с оглед критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствено, то се явява най-ниската
предложена цена за обособената позиция. Мотивирана от горното обстоятелство Комисията 
единодушно

РЕШИ:

Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска цена” 
участникът ’’Електро Мед България” ЕООД.
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Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка
класираният на първо място за обособена позиция № 2 участник ’’Електро Мед България” 
ЕООД.

На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата 
за обособена позиция № 1.

Мотиви:
За обособена позиция № 1 няма допуснати предложения.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72, 
° ; л ° Ч ’ДРедава протоколите от работата си ведно с цялата документация на Възложителя на 

за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Комисия:
Председател
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