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■ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103,ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “ Пране и 
гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на 
УМБАЛ” Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” . Процедурата е обявена с Решение № РД-03- 
72/24.10.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 
00494-2016-0028. Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 
оценка на подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-548/30.11.2016 г. и 
Заповед № 573/13.12.2016 г.

На 19.12.2016 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен пликът с ценовото предложение на допуснатия участник „ТЕДЕЙ”ЕООД. С 
писмо Изх. № 1214/14.12.2016 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и 
мястото на отварянето. На заседанието на комисията присъства надлежно 
упълномощения представител на фирма „ТЕДЕЙ”ЕООД - г-н Валентин Йосифов.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на „ТЕДЕЙ”ЕООД, и оповести 
предлаганата цена за пране и гладене на един килограм сухо пране - 1,25 лв. без ДДС.

С това завърши публичната част от работата на комисията. На закрито заседание 
комисията провери финансовото предложение за съответствие с изискванията на 
документацията. Комисията счита, че ценовото предложение на участника съответства 
на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществената 
поръчка и го допуска до етап „Класиране”, съобразно критерия за възлагане „Най ниска 
цена” . Бидейки единствено, ценовото предложение на ,.ТЕДЕЙ”ЕООД се явява най- 
ниската предложена цена. Комисията го класира на първо място с максималния брой 
точки - 100, и предлага на възложителя договорът за изпълнение на обществената 
поръчка с предмет пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и 
предпазно облекло на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” да бъде сключен с 
класирания на първо място участник „ТЕДЕЙ”ЕООД.
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