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■ЦАРИЦА ИОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 24.09.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
„Доставка на медицинска апаратура - доставка, монтаж, пускане в експлоатация, 
въвеждане на методика, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка 
на комплексно оборудване, състоящо се от затворена система за количествен анализ 
на ДНК чрез PCR в реално време и съпътстваща апаратура за подготовка на проби за 
УМБАЛ„Царица Йоанна -И СУ Л” ЕАД”, обявена с Решение № РД-03 -  77/28.08.2015 г., 
назначена със Заповед № - РД -  02-457/24.09.2015г. в състав:

Председател: проф. Владимиров -  н-к Клиника по гастроентерология

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъства г-жа Мина Стоянова, упълномощен представител на 
участника “Антисел България”ООД.

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.

Членове: 1. Боряна Асенова -  специалист-вирусолог Лаборатория по
микробиология и вирусология

2. д-р Пирьова -  Клиника по гастроентерология
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

Комисията продължи с проверка на наличността и съответствието на документите и 
информацията плик № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя. Всички
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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, Комисията отвори пликовете е №№ 1 на участниците, оповести 
документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието със списъка по 
чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията продължи с 
проверка на наличността и съответствието на документите и информацията пликове № 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, и комисията го допуска до участие в 
процедурата.

Поради обективна невъзможност да участва в работата на комисията, д-р Пирьова беше 
заменена от резервния член доц. Вачева, н-к Лаборатория по микробиология и 
вирусология.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника, и съдържащите се в 
него документи, свързани с изпълнението на поръчката - Техническо предложение, 
изготвено по Приложение №10, включващо и срок за доставка, декларация за гаранционен 
срок, изготвена по Приложение №8 и декларация за обучение на персонала, изготвена по 
Приложение №9. Съгласно изискване на възложителя, заложено в документацията, срокът 
за доставка не може да бъде по-дълъг от 45 дни, а срокът за обучение на персонала не 
може да бъде по-малко от 5 работни дни.

Посочените в офертата на участника срокове са както следва:
0 Срок за доставка - 45 дни;
0 Гаранционен срок на доставената апаратура - 12 месеца, считано от датата на въвеждане 
в експлоатация. В рамките на гаранционния срок сервизната дейност ще бъде извършвана 
при следните условия:
- срок за констатиране и изясняване характера на повредата -  48 часа;
- срок за отстраняване на повредата -  до 3 дни. В случай на необходимост на доставка на 
резервна част от чужбина, срокът за доставка се удължава с времето, необходимо за 
доставка на резервната част, но не повече от 30-60 дни.

Обучението на персонала за работа с комплексното оборудване ще се проведе при 
следните условия:

>  Обучение на място 5 дни;
>  Консултации за работа по телефон или Интернет:
- на телефон 02/9531224;

на e-mail antisel@einet.bg

Обучението на персонала ще бъде проведено от персонал, притежаващ 
диплом/сертификат/удостоверение за правоспособност и квалификация за обучение за 
работа с комплексното оборудване.

Посочените в офертата на участника срокове условия за обучение на персонала 
отговарят на изискванията на възложителя.

Представеното от участника техническо предложение е изготвено по Приложение №10 
от документацията. След като разгледа Техническото предложение на участника, 
комисията констатира: Техническото предложение на участника отговаря на параметрите,
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заложени в техническата спецификация на възложителя. Техническите параметри са 
еднозначно посочени със стойности навсякъде, където е приложимо.

Мотивирана от горното, комисията РЕШИ:

Допуска участника “Антисел България'’ООД до по нататъшно участие в процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите предложения, и е 
подписан от председателя и членовете на комисията на ]Q3>. 10.2015г.

Председател: проф. Владимиров .

Членове: 1. доц. Вачева

2. Боряна Асенова......

3. Владимир Вълков

4. Румяна Доганова .


