
■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

ЕИК 831605806 гр София 1527, ул. "Бяло море” № 8; тел (+359 2)  9432 170, факс (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

/& У  Х ' ‘ '\

УТВЪРДИЛ:........
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

...... .<£<£...11.2017 г.

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОИ за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на 
новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ”Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 - 56/02.10.2017 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0025.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД—02—622/15.11.2017 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: доц. Орлин Стоянов -  Клиника по УНГ болести

Членове: 1. проф. Диана Попова -  Клиника по УНГ болести
2. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
3. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
4. Гергана Божилова -  счетоводител

На 15.11.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
назначената комисия се събра за разглеждане на единствената постъпила оферта от 
участника „ФОНИО ТРЕЙД” АД, оферта № 1/14.11.2017 г. Офертата беше предадена с 
протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОГТ на председателя на комисията от длъжностното лице 
Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на 
комисията. Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 3011.

На заседанието на комисията присъства представител на участника-управителят г-н 
Георги Миленчев.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатана непрозрачна опаковка и са подадени от участника преди 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти и отговарят на изискванията на чл. 47, 
ал.1 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и провери за наличието на 
съответния брой технически предложения и отделни запечатани пликове с надпис 
"Предлагани ценови параметри”. Участникът е подал оферта и за двете обособени
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позиции. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят е допуснал представяне на 
едно заявление /един ЕЕДОП и документите от № 1 до № 6, описани в съдържанието на 
офертата/. Трима от членовете на комисията подписаха двата плика с ценовите 
предложения и двете технически предложения на участника.

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. На закрито 
заседание комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39. ал. 2 
от ППЗОП за съответствие на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участникът следва да декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

След като разгледа всички документи, съдържащи се в офертата на участника, 
комисията констатира, че 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 
ТРЕИД”АД до следващия етап на процедурата.

На следващото заседание на 16.11.2017 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участника и съдържащите се в гях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Както е записано в документацията, 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, срок за доставка и код на съответното 
медицинско изделие по НЗОК.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
6. 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 
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.
Изискванията на Възложителя по отношение на срока за доставка е тя да се извършва до 
72 часа.

Предложеният от участника срок за доставка на оферираните кохлеарни импланти е 72 
часа. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация е изготвено по Приложение № 2. Техническите предложения за двете 
обособени позиции съдържат всички изискуеми документи и отговарят на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „ФОНИО ТРЕЙД” АД до отваряне на ценовите предложения.

На 22.11.2017 г. от 13.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения за двете обособени позиции от единствената 
постъпила оферта от участника „ФОНИО ТРЕЙД” АД. С писмо, публикувано на 
Профила на купувача на 17.11.2017 г. участникът беше надлежно уведомен за времето и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. На заседанието на комисията присъства 
представител на участника-управителят г-н Георги Миленчев.



Комисията отвори пликовете е ценовите предложения на участника за двете обособени 
позиции и оповести предлаганите цени. С това завърши публичната част от заседанието на 
комисията.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения на 
участника за двете обособени позиции за съответствие е изискванията на възложителя, 
заложени в документацията.

Ценовите предложения на участника за обособени позиции отговарят на изискванията 
на Възложителя и кореспондират с прогнозните стойности, заложени в обявлението за 
обществена поръчка. Ценовите предложения по обособени позиции са както следва:

Обособена позиция № 1 пКОХЛЕА РЕН ИМПЛАНТ ТИП III - Кохлеарна имплантна 
система I- ви вид единична цена без ДДС - 28 ()()(),()() лв.
Код по НЗОК S07071000000014
Обособена позиция Ж Г'KOXJIEAPEII ИМПЛАНТ ТИП III - Кохлеарна имплантна 
система II - ри вид ” - единична цена без ДДС - 33 333,33 лв., в т.ч. 

единична цена без ДДС за имплантант -  18 666,766 лв; 
единична цена без ДДС за процесор -  14 666,67 лв.

Код по НЗОК S07071000000015

Отправените финансови предложения са единствени и не подлежат на сравнение е 
оглед показател „Цена”. Бидейки единствени, те се явяват най-ниската предложена цена за 
всяка обособена позиция. Мотивирана от това обстоятелство Комисията единодушно 
класира на ПЪРВО МЯСТО „ФОНИО ТРЕЙД” АД и за двете обособени позиции.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката за доставка на кохлеарен импланг тип III от двете обособени позиции е 
„ФОНИО ТРЕЙД” АД.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 ог ЗОП. и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка на 
кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”. Като 
приложения към доклада са протоколите от заседанията на комисията.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед РД-02- 
622/15.11.2017 г. срок.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът се 
представя на възложителя за утвърждаване на X/J/.-...A1.2017 г.
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