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За работата на комисията, назначена със Заповед №-РД-02- 
51/29.01.2016 г. на Изпълнителния директор за провеждане на договаряне 
между УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ"ЕАД и фирма „АНТИСЕЛ 
БЪЛЕАРИЯ”ООД за доставка на 96 ямкови оптично чисти плаки за апарат 
Abbott m2000rt, оптично чисти адхезивни филми за апарат Abbott m2000rt, 
набор калибратори за китове, набор контроли за китове, китове за 
количествено определяне на HCV РНК и HBV ДНК в серум и плазма, кит 
за генотипизиране на HCV РНК в серум и плазма и набор контроли за кит 
за генотипизиране на HCV за затворена система за количествен анализ на 
ДНК чрез PCR в реално време за ранно диагностициране и лечение на 
вирусен хепатит В и С за УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД съгласно 
приложената в документацията спецификация.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал.1, т. 6 от ЗОП с Решение 
№ РД-03-04/27.01.2016 г. на Изпълнителния директор за откриване на 
процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 
поръчка.

От страна на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД на договарянето 
присъстваха доц. Росица Вачева, Боряна Асенова, Радка Калъпова, 
Симеон Трифонов и Румяна Доганова, назначени със Заповед №-РД-02 
51/29.01.2016 г. на изпълнителния директор.

От страна на поканения участник „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИТГООД на 
договарянето присъства г-жа Силвана Сапунарова - управител.

Страните се договориха за следното:

I. Предмет на договора - доставка на 96 ямкови оптично чисти плаки за 
апарат Abbott m2000rt, оптично чисти адхезивни филми за апарат Abbott 
m2000rt, набор калибратори за китове, набор контроли за китове, китове 
за количествено определяне на HCV РНК и HBV ДНК в серум и плазма, 
кит за генотипизиране на HCV РНК в серум и плазма и набор контроли за 
кит за генотипизиране на HCV за затворена система за количествен 
анализ на ДНК чрез PCR в реално време за ранно диагностициране и 
лечение на вирусен хепатит В и С за УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД съгласно приложената в документацията спецификация, общо 
наречени консумативи и китове.

II. Срок на доставка -  до 30 работни дни, считано от датата на 
подписването му.



III. Цена -  Прогнозната стойност на поръчката е 33 000,00 лв. без ДДС, 
а офертната цена е 30 763,70 лв. без ДДС. След провеждане на 
договарянето страните не постигнаха допълнително понижение на цената, 
така, че крайната цена за доставка е 30 7630,70 лв. без ДДС и 36 916,44 
лв. е ДДС.

IV. Начин на плащане - 100% - след доставка на консумативите и 
китовете, отложено до 60 след представяне на факгура-оригинал.

Страните се договориха при подписване на договора да не се 
представя гаранция за изпълнение на договора.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за доставка на 
96 ямкови оптично чисти плаки за апарат Abbott m2000rt, оптично чисти 
адхезивни филми за апарат Abbott m2000rt, набор калибратори за китове, 
набор контроли за китове, китове за количествено определяне на HCV 
РНК и HBV ДНК в серум и плазма, кит за генотипизиране на HCV РНК в 
серум и плазма и набор контроли за кит за генотипизиране на HCV за 
затворена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време 
за ранно диагностициране и лечение на вирусен хепатит В и С за 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД съгласно приложената в
документацията спецификация с „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ”ООД при 
договорените условия.

С това Комисията приключи работата си и на основание чл. 72, ал.2 от 
ЗОП, предава протокола и доклада от работата си ведно с цялата 
документация на Възложителя на £?/„02.2016г. за постановяване на 
решение по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Председател: доц. Вачева

Членове: 1. Боряна Асенова

2. Радка Калъпова

3. Симеон Трифон

4. Румяна Догано]


