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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

На 10.02.2016г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на 
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение № РД-03-02/15.01.2016 г., 
назначена със Заповед № РД - 02- 69/10.02.2016г. в състав:

Председател: доц. Спиридон Тодоров -  Клиника по УНГ болести

Резервни членове: 1. м.с. Рени Наполеонова— Клиника по УНГ болести
2. Радка Калъпова -  Гл.юрисконсулт
3. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП 

се събра за разглеждане на постъпилите предложения.

Поради обективна невъзможност да участва в работата на комисията, г-н 
Владимир Вълков беше заменен с резервния член г-жа Радка Калъпова 
Г л.юрисконсулт.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъства г-н Тодор Абаджиев - надлежно упълномощен 
представител на участника „СЕНТИЛИОН'’ООД и г-жа Мери Босева — управител на 
фирма „ЕТ”МЕБОС-Мери Босева”

Комисията установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на 
крайния срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, както следва:

1. „ЕТ”МЕБОС-Мери Босева” вх. № 1/09.02.2016г. 10:00 ч.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите на 
участниците и провери за наличието на три отделни запечатани плика за всяка 
обособена позиция, за която участват. По трима от нейните членове и представител на 
участниците подписаха пликовете с №№3 на участниците. След това комисията отвори 
пликовете с №№ 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се 
в тях. Комисията отвори пликовете с №№ 1 на участниците, оповести документите и 
информацията, които те съдържат и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 
1, т. 14 от ЗОП. Комисията продължи с проверка на наличността и съответствието на 
документите и информацията пликове № 1 е критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и

Членове: 1. д-р Орлин Стоянов - Клиника по УНГ болести
2. д-р Димитър Конов - Клиника по УНГ болести
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Ваня Иванова -  АО в сектор ДДП

2. „СЕНТИЛИОН”ООД вх. №2/09.02.2016г. 10:15 ч.
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съответствието на представените от участниците документи в пликове № 1 на офертите 
с критериите за подбор, по реда на отварянето, както следва:

1 .ЕТ”МЕБОС-Мери Босева”: Офертата на участника е за обособена позиция № 1

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.

2.„СЕНТИЛИОН”ООД: Офертата на участника е за обособена позиция № 2.

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.

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 на участниците - 
Предложение за изпълнение на поръчката". В него се поставят техническото 

предложение, изготвено по Приложение № 7, включващо и срок за изпълнение на 
заявките. Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 7 на 
участника ЕТ„МЕБОС-Мери Босева” е:

Сервиз в България - осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Гаранции:
- 10 години за импланта от датата на операцията;
- 3 години за говорния процесор от датата на първоначалното включване;
- за батерията - според срока на годност на партидата;
- за следните консумативи: хукове - 3 месеца; кабел - 6 месеца; бобина - 12 

месеца.
Срок на доставка 7 (седем) дни.
Предложението отговаря на изискванията на възложителя. Мотивирана от това 

обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:
допуска ЕТ„МЕБОС-Мери Босева” до отваряне на ценовото предложение.

Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 7 на 
участника „Сентилион”ООД е:

Сервиз в България - осигурено сервизно обслужване,
Г аранции:
- 10 години за импланта от датата на операцията;
- 3 години за говорния процесор, предавателна намотка и кутия за батерии;
- за батерията - според срока на годност на партидата;
- за кабелите - 6 месеца;
Срок на доставка 7 (седем) дни.
Предложението отговаря на изискванията на възложителя. Мотивирана от това 

обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Сентилион”ООД до отваряне на ценовото предложение.

Протокол №1 отразява работата на комисията по установяване съответствието 
на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и предварително 
обявените условия от възложителя, до отваряне на ценовите предложения.
S i л /1 Р 0Т0К0ЛЪТ е подписан от председателя и членовете на комисията на 

2016г.

Председател: доц. Спиридон Тодоров 
Членове: 1. д-р Орлин Стоянов -  ..

2. д-р Димитър
3. Радка Калъпова -
4. Ваня Иванова -  ...


