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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е 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.

По обективни причини Ваня Иванова не може да изпълнява задълженията 
си. Със Заповед № -РД-02-386 / 22.08.2016 г. на Изпълнителния директор за член 
на комисията беше определена Даниела Минчева.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на 
поръчката.

Техническо предложение следва да съдържа:

1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 2, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните 
лабораторни реактиви, китове и специфични консумативи за целия срок на 
договора -  свободен текст;
6.Декларация, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ оферираните лабораторни реактиви, 
китове и специфични консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка.
7.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника 
производителя на оферираните лабораторни реактиви, китове и специфични 
консумативи;

Комисията разгледа техническите предложения на участниците, както следва:

1 . . М Т И , ,  ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 -  “Формалдехиди” и 
съдържа едно техническо предложение, което съдържа всички изискуеми
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документи. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 от документацията. 
Срокът на доставка е 48 часа. Техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „М Т И„ ООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 - “Реактиви и консумативи 
за апарати на клинична лаборатория в КДКХО” и съдържа едно техническо 
предложение, което съдържа всички изискуеми документи. Предложението за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация е 
изготвено по Приложение № 2 от документацията. Срокът на доставка е 72 часа 
при наличност на склад и до 20 календарни дни при необходимост от доставка 
от производителя. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД до отваряне на ценовите предложения.

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” и съдържа едно техническо 
предложение, което съдържа всички изискуеми документи. Предложението за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация е 
изготвено по Приложение № 2 от документацията. Срокът на доставка е 72 часа 
/3 дни. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ЕЛТА 90 М„ ООД до отваряне на ценовите предложения.

4. „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 -  “Формалдехиди” и съдържа 
едно техническо предложение, което съдържа всички изискуеми документи. 
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация е изготвено по Приложение № 2 от документацията. Срокът на 
доставка е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД до отваряне на ценовите 
предложения.

5. “АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 - “Обособена група реактиви 
за PCR” и съдържа едно техническо предложение, което съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 от



документацията. Срокът на доставка е 20 дни. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отв 
надпис “Предлагани ценови параметри”, и е подписан на

не на пликовете с 
•O l  2016 г.

Комисия: А

Председател: Владимир ВълуЛ

Членове: 1. д-р Терзиев


