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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет 
“Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за мембранна плазафереза 
„Хемофеникс” за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД’', обявен с Решение РД-03- 
36/13.04.2016 г. назначена със Заповед № РД-02-245/26.05.2016 г.

На 01.06.2016 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен пликът с ценовото предложение на участника. С писмо изх. № 515/27.05.2016г. 
участника беше надлежно уведомен за времето и мястото на отваряне на Плик № 3.

На заседанието не присъства представител на участника „Дитомед” ООД.

Поради невъзможност за участва в работата на комисията г-жа Ваня Иванова 
беше заменена от резервния член г-жа Даниела Минчева.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на допуснатия единствен 
участник.

Ценовото предложение е изготвено по образеца от документацията. Единичната 
цена на оферирания стерилен мембранен плазмен филтър за еднократна употреба 
„Роса” е 2 390,00 лв. без ДДС. Общата цена на оферта на участника е 836 500,00 лв. без 
ДДС.

Финансовото предложение на участника кореспондира с прогнозната стойност, 
заложена в обявлението за обществена поръчка. Отправеното предложение 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 „Дитомед” ООД.

Комисията завърши работата си по разглеждане и класиране на офертата в 
откритата процедура с предмет “Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за 
мембранна плазафереза „Хемофеникс” за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, и на 
основание чл. 72, ал.2 от ЗОП /отм./ предаде Протокол №1/27.05.2016г„ Протокол 
№2/14.06.2016г. от работата си ведно с цялата документация на Възложителя на 
././. ..06.2016г. за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП /отм./.

http://www.isul.eu/


/< /,
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на 

./UUV..L. 2016г.

Комисия:

Председател: Владимир Вълков -  

Членове: 1. д-р Милка Орозова -

2. м.с. Христина Георгиева - .....
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3. Симеон Трифонов -

4. Даниела Минчева


