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П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.ЮЗ, 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 новорегистрирани в НЗОК 
кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ”Царина 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 протокола по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП на председателя на комисията от длъжнос тното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

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 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.
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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 комисиятаА„ФОНИО ТРЕЙД” АД до следващия етап на 
п роцедурата. о ? ? ус ic CL.

На следващото заседание на 16.11.2017 г. комисията разгледа техническите предложения на 
участника и съдържащите се в тях 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\
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 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.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и техническите предложения на 
участниците. Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на 
..l(L ..l  1.2017 г.
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