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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание члЛОЗ 
алЛ от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни 
реактиви, китове и специфични консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД по 
прекратени и нови позиции съгласно техническа спецификация,,. Процедурата е обявена с 
Решение №-РД-03-51/27.06.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2016-0023.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед №-РД-02-369-1/03.08.2016 г. на Изпълнителния директор, и е 
в състав както следва:

Председател: : Владимир Вълков -  Юрисконсулт

Членове: 1. д-р Терзиев -  Отделение по обща и клинична патология
2. д-р Хаджиева - КДКХО
3. д-р Йорданова - КДКХО

4. С. Трифонов -  н-к сектор "Снабдяване”
5. Петя Стефанова- Лаборатория по Микробиология
6. Ваня Иванова -  АО в сектор ДДП

На 03.08.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията се 
събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Ваня Иванова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията.

На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени представители

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието, пълнотата и 
редовността на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по реда, 
описан по-горе.
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Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от ППЗОП.

Получените оферти са както следва:

1. „М Т И„ ООД -  оферта вх.№ 1/29.07.16 г. - 10:45ч.
2. „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД -  оферта вх.№ 3/01.08.16 г. - 11:30ч.
3. „ЕЛТА 90 М„ ООД -  оферта вх.№ 4/02.08.16 г. - 10:25ч.
4. „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД -  оферта вх.№ 5/02.08.16 г. - 10:35ч.
5. „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД -  оферта вх.№6/02.08.16 г. - 11:25ч.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой отделни запечатани пликове с 
надпис “Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените позиции, за които се участва, 
след което трима от нейните членове подписаха техническите предложения и пликовете с 
надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците.

Работата на комисията продължи на закрито заседание с разглеждане и проверка на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/. Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и 
на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска представяне на един ЕЕДОП.

Техническата спецификация се състои от 5 обособени позиции. Всеки участник има 
право да представи оферта за една или за повече обособени позиции.

1. „М Т И„ ООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 4 -  “Формалдехиди”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „М Т И„ ООД до следващия етап на процедурата.

2. „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 3 -
“Реактиви и консумативи за апарати на клинична лаборатория в КДКХО”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД до следващия етап на процедурата.

3. „ЕЛТА 90 М„ ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 2 - “Обособена група 
хранителни среди и тестове за бърза диагностика на Campylobacter spp и Helicobacter pylori и 
Clostridium difficile” .



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „ЕЛТА 90 М„ ООД до следващия етап на процедурата.

4. „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 4 -
"Формалдехиди”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. “АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 -
“Обособена група реактиви за PCR”.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД до следващия етап на процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на заявленията 
със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от възложителя 
условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни документи в заявленията на 
участниците, и посочва вида на документите, които съответните участници следва да представят 
допълнително в законоустановения срок. Протоколът е подписан от председателя и членовете на 
комисията на
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