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П Р О Т О К О Л  №1

Днес, 11.05.2017 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор, 
находяща се на първи етаж от административната сграда на УМБАЛ „Царица Иоанна- 
И СуЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в изпълнение на Заповед № РД-02- 
273/11.05.2017 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, се събра комисия в 
състав:

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", със задача да 

разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, открита с решение на изпълнителния директор № РД - 03 - 
19/03.04.2017 г. по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП 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.

След получаване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят на 
комисията уведоми членовете й, че в регламентирания срок за подаване на офертите за 
участие в процедурата - до 16:30 часа на 10.05.2017 г. е подадена само една оферта от 
участника „Дитомед" ЕООД.

Всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, 
ал.2 от ЗОП - за липса на конфликт на интереси с участника.

На заседанието на комисията присъства г-жа Надя Методиева Цолова, 
представител на участника „Дитомед" ЕООД - упълномощен със специално 
пълномощно от управителя на дружеството - г-н Мартин Дянков.

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 
представянето и приемането на офертата за участие в процедурата и пристъпи към 
нейното отваряне по реда на чл.54, ал.2 - 5 от ППЗОП.

Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за лечебна и донорска мембранна
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Комисията констатира, че подадената от участника „Дитомед" ЕООД оферта е в 
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща документите по 
чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри", съгласно изискванията на чл.47, ал.З от ППЗОП и указанията за 
участие в процедурата.

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, председателят на 
комисията и членовете й подписаха техническото предложение на участника 
„Дитомед" ЕООД и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

Комисията извърши проверка на документите за административно съответствие 
със списъка, приложен в офертата на участника и констатира, че всички документи 
посочени в него са налице.

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за 
личното състояние и критериите за подбор.

След разглеждане на представените документи в офертата на участника 
„Дитомед" ЕООД комисията учстанови, че същият отговаря на изискванията за личното 
състояние и на критериите за подбор, с оглед на което, комисията допуска участника до 
етап разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа представеното предложение за изпълнение на поръчката, 
съдържащо следната информация и документация:

1. Техническо предлож ение - за изпълнение на поръчката, участникът е 

предложил Сет (комплект) за провеждане на апаратна мембранна плазмафереза тип 
„Роса" за апарат „Хемофеникс", производство на „Трекпор технолоджи" ЛТД, 
съдържащ:

- мембранен филтър с диаметър на отворите под 400 нанометра;
- помпа тип „Изкуствено сърце";
- кръвни магистрали.
Подробното описание на комплектацията на предлагания сет за провеждане на 

апаратна мембранна плазмафереза е посочено в представената Инструкция за 
използване - част от техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Оферираният от участника срок за изпълнение на доставките е 24 часа, а при 
спешни случаи - до 4 часа;

2. Към предложението за изпълнение на поръчката, участника е представил:
- подписана от управителя на дружеството декларация за съгласие с клаузите на 

договора;
- пълномощно, издадено от „Трекпор трейдинг" ЛТД - производител на 

предлагания сет за провеждане на апаратна мембранна плазмафереза;
- пълномощно, издадено от „Тринотех" ООД - дилър за Република България на 

медицински изделия произвеждани от „Трекпор трейдинг" ЛТД;
- подписана от управителя на дружеството декларация, че оферираните сетове 

отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;
„Доставка на сетове за еднократна употреба за апарат за лечебна и донорска мембранна

плазмафереза „Хемофеникс" за уМБАЛЛДарица Йоанна-ИСуЛ"ЕАД"



- подписана от управителя на дружеството декларация, че при необходимост за 
доказване на съответствието на оферираните медицински изделия с техническата 
спецификация на Възложителя, ще бъдат предоставени мостри на оферираните сетове.

След разглеждане на документите, съдържащи се в представеното 
предложение за изпълнение на поръчката, комисията установи, че техническото 
предложение на участника „Дитомед" ЕООД отговаря на изискванията на 
възложителя, с оглед на което същият се допуска до етап разглеждане на ценовото 
му предложение.

Настоящият протокол отразява работата на комисията до етап отваряне на ценовото 
предложение на участника и е подписан на 12.05.2017 г.
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