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ЦАРИЦА ИОАННА 

ИСУЛ 

П Р О Т О К О Л 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с 
предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от 
дейността на УМБАЛ „Царица Йоаина - ИСУЛ" ЕАД", обявена с Решение № РД-03 -
18/12.03.2016 г. 

На 28.04.2016 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворен 
пликът с ценовото предложение на единствения участник Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 

С писмо изх. № 424/25.04.2016 г. бяха оповестени деня и часа на отваряне на плик № 3 с 
предлаганата цена. 

На заседанието не присъства представител на участника. 

Комисията отвори плик №3 и оповести ценовото предложение на участника. Предлаганата 
цена за събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци за 
един килограм е 1,67 лв. без ДДС. Финансовото предложение на участника кореспондира с 
прогнозната стойност, заложена в обявлението за обществена поръчка, изчислена на база 100 000 
кг. опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД. Отправеното 
предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение с оглед показател „Цена''. 
Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена. Мотивирана от това обстоятелство 
Комисията единодушно РЕШИ: 

класира на ПЪРВО МЯСТО Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/. 

Комисията завърши работата си по разг леждане и класиране на офертата в откритата процедура 
с предмет "Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността 
на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД?,„ и предаде Протокол №1/25.04.20!6г. и Протокол 
№2/28.04.2016г. на Изпълнителния директор на 28.04.2016г. за постановяване на решение по чл.73 
и сл. от ЗОП. 
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