
УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А Й О А Н Н А - И С У Л - Е А Д 

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. "Кяло море" № S; тел: (+555 2) 5432 170, факс: (+356 2) 5432 144, 9432 180 

http://www.isul.eu/ 

ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ 

ПРОТОКОЛ № 1 

На 12.11.2014г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
"Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло 
на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД", обявен с Решение РД-03-86/14.10.2014г., 
назначена със Заповед №-РД-02-543/12.11.2014г. в състав: 

Председател: Е. Тодоров - зам. - директор по ИД 

Членове: 1. д-р Светлана Лалова - сектор „Епидемиология Болнична 
хигиена Централна стерилизация" 

2. Симеон Трифонов - сектор „Снабдяване" 
3. Яна Михайлова - сектор ДДП 
4. Ваня Иванова - сектор Д ДП 

се събра за разглеждане на единственото постъпило предложение от фирма 
„ТЕДЕЙ"ЕООД. Членовете и декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. 

Представител на фирма „ТЕДЕЙ"ЕООД не присъства на заседанието. 

След като установи, че офертата на участника е подадена в установения срок и 
отговаря на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията я отвори. 

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика в офертата, 
след което нейните членове подписаха плик № 3 на участника. След това комисията 
отвори плик № 2 и членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията отвори плик № 1 на участника и оповести документите, които той съдържа, 
провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

Работата на комисията продължи с разглеждане на документите и информацията в 
Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, предварително обявени от 
възложителя условия. Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата 
и предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, 
посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически 
възможности" - т. 3. Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 (или 
еквивалент) на участника с обхват предмета на поръчката. 
Представеното копие на сертификат ISO 9001:2008 в офертата на участника е на 
английски език, без превод на български език. 
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На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „ТЕДЕЙ"ЕООД следва да представи преведен 
на български език сертификат ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката. 

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за 
обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности" - Списък на услугите, 
изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 
/Приложение № 101, заедно с доказателства за извършената услуга-удостоверение, 
издадено от получателя на услугата. 
Минимално изискване: През последните 3 (три) години, считано от крайния срок за 
представяне на оферти, е изпълнил 2 {два) договора за услуги с предмет и обем, сходен 
с предмета и обема на поръчката. Сходен с предмета на поръчката означава договор за 
пране на болнично и операционно бельо и_постелочен инвентар. Сходен с обема на 
поръчката означава договор за пране на болнично и операционно бельо и постелочен 
инвентар със стойност не по-малка от 137 500,00 лв. без ДДС за една година. 

В офертата е приложен списък с основни договори, изпълнени през последните три 
години. Участникът е посочил 13 договора и е представил 4 препоръки/референции без 
посочени стойности и дати. Две от препоръките са от Възложители извън списъка с 
договори - от МБАЛ»Сердика»ЕООД - гр.София и «Еколаб»ЕООД. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „ТЕДЕЙ"ЕООД следва да представи 
удостоверения, издадени от получателите на услугата по цитираните в списъка 
договори, с посочване на стойностите и датите на изпълнените договори. 

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертата с изискванията за подбор, поставени от Възложителя и е подписан на 
2&..Л 1.2014 г. 

Комисия: 

Председател: Е. Тодоров - ... 

/У 
Членове: 1. д-р Светлана Лалов; 

4. Ваня Иванова -

2. Симеон Трифонов -

3. Яна Михайлова -


