
ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

Т Й О Ш з Ш  гр София 1527. ул ‘ Бяло море" № S; тел (+35$ 1) §452 Щ  факс: (+35$ Щ $432 144, $ 4 3 " 2 W

http://www.isul.eu/

П Р О Т О К О Л  №1

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 "Доставка на кохлеарни 
импланти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД". Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-07/31.01.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2017-0002.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-155/09.03.2017 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. проф. д-р Спиридон Тодоров -  н-к клиника УНГ

2. Симеон Трифонов -  н-к сектор ’’Снабдяване"
3. Даниела Минчева -  АО в сектор
4. Гергана Божилова -  счетоводител

На 09.03.2017 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 Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. ЕТ „МЕБОС -  МЕРИ БОСЕВА” - оферта № 1/08.03.2017 г. - 09:30 ч.
2. „ФОНИО ТРЕЙД” АД - оферта № 2/08.03.2017 г. - 10:00 ч.
3. „СЕНТИЛИОН”ООД - оферта № 3/08.03.2017 г. - 14:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха надлежно упълномощени представители 

Борислава Величкова -  Колева надлежно упълномощен представител на ЕТ МЕБОС -  МЕРИ 
БОСЕВА”, Тодор Абаджиев надлежно упълномощен представител на „СЕНТИЛИОН”ООД и 
Галина Пильова член на борда на директорите на „ФОНИО ТРЕЙД" АД.

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.
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Последователно, по реда на получаването им. комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически предложения и 
отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри'’, съобразно обособените 
позиции, за които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете с 
надпис “Предлагани ценови параметри" и техническите предложения 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 Възложителят е допуснал възможността за представяне на 
един ЕЕДОП.

Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции, включващи различен 
брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече 
от една или за всички обособени позиции. Оферирането по всички номенклатурни единици, 
включени в обособената позиция е задължително.

Е Офертата на участника ЕТ „МЕБОС -  МЕРИ БОСЕВА” е за обособена позиция № 1.
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 ЕТ „МЕБОС -  МЕРИ БОСЕВА” до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „ФОНИО ТРЕЙД” АД е за обособена позиция № 3.
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 „ФОНИО ТРЕЙД” АД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „СЕНТИЛИОН” ООД е за обособена позиция № 2.
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 „СЕНТИЛИОН”ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 10.03.2017 г. комисията разгледа 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 № 4, включващо, срок за доставка и код на съответното медицинско 
изделие по НЗОК.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните от него медицински 
изделия за целия срок на договора -  свободен текст;
6.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника от 
производителя на оферираните от него медицински изделия;



7.Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни технически 
показатели и параметри на предлаганите медицински изделия.

1. ЕТ „МЕБОС -  МЕРИ БОСЕВА”:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици № 1 -г 8 и съдържа 
едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката 
съдържа кодовете на съответните медицински изделия по НЗОК и е изготвено по Приложение 
№ 4. Срокът на доставка е 70 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ЕТ „МЕБОС -  МЕРИ БОСЕВА”до отваряне на ценовите предложения.

2. „ФОНИО ТРЕЙД” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици № 1 т 4 и съдържа 
едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката 
съдържа кодовете на съответните медицински изделия по НЗОК и е изготвено по Приложение 
№ 4. Срокът на доставка е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ФОНИО ТРЕЙД” АД до отваряне на ценовите предложения.

3. „СЕНТИЛИОН” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 2 номенклатурни единици № 1 f  9 и съдържа 
едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката 
съдържа кодовете на съответните медицински изделия по НЗОК и е изготвено по Приложение 
№ 4. Срокът на доставка е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „СЕНТИЛИОН” ООД до отваряне на ценовите предложения

Протокол № 1 отразява работата на комисията до отваряне на 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на .ш£нозрте предложения.
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