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гр. София, 19.05.2017 г.

Д О К Л А Д

за приемане работата на комисията

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 сетове за еднократна употреба за апарат за 
лечебна и донорска мембранна плазмафереза „Хемофеникс" за уМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСуЛ"ЕАД", публикувана в Агенцията за обществени поръчки 
под № 00494-2017-0010.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка 
на подадените оферти е назначена със Заповед № РД -  03 -  19/03.04.2017 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател:
Проф. д-р Пламен Кенаров, дм -  Н-к Отделение за интензивно лечение и 

медицина на съня
Членове:
1. Владимир Вълков -  юрисконсулт;
2. Симеон Трифонов -  Н-к сектор „Снабдяване";
3. Гергана Божилова -  счетоводител;
4. Румяна Доганова -  Н-к сектор „Договори и договорни партньори".

На 11.05.2017 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния 
директор, в изпълнение на горепосочената заповед, комисията е разгледала 
единствената оферта, подадена от „Дитомед" ЕООД за участие в процедурата.

След разглеждане на документите в офертата по отношение на изискванията 
за личното състояние и критериите за подбор, включително и документите, 
съдържащи се в предложението на участника за изпълнение на поръчката, 
комисията е допуснала „Дитомед" ЕООД до отваряне на ценовото му предложение.

Ценовото предложение на участника е отворено от комисията на заседание, 
проведено на 18.05.2017 г. от 14.00 часа.
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Участникът е предложил единична цена на предлагания Сет (комплект) за 
провеждане на апаратна мембранна плазмафереза тип „Роса" за апарат 
„Хемофеникс", производство на „Трекпор технолоджи" ЛТД, в размер на 2000.00 
лв. без ДДС.

Участникът е предложил обща цена за 350 бр. сетове за провеждане на 
апаратна мембранна плазмафереза тип „Роса" за апарат „Хемофеникс", 
производство на „Трекпор технолоджи" ЛТД, в размер на 700 000.00 лв. без ДДС 
или 800 000.00 лв. с включен ДДС.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с единствения 
участник подал оферта в откритата по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП процедура с 
предмет: „Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за лечебна и 
донорска мембранна плазмафереза „Хемофеникс" за УМБАЛ"Царица Йоанна- 
ИСУЛ"ЕАД -  „Дитомед" ЕООД.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, настоящият доклад е представен на 
възложителя за утвърждаване на 19.05.2017 г., ведно с Протокол № 1 и Протокол 
№ 2 от работата на комисията.
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