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ПРОТОКОЛ № 2 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет "Доставка на канцеларски материали, офис консумативи, 
оригинални тонери и печат на бланки за УМБАЛ „Царица Йоанна -
ИСУЛ" ЕАД", обявена с Решение № РД-03 - 90/24.10.2014г., назначена със 
Заповед № - РД - 02-563/19.11.2014 г. 

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/26.11.2014 г. 
с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи. 

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получи единствения 
участник „Роел-98" ООД. В него беше посочено какви документи е 
необходимо да представи допълнително, и срока, в който да го направи. 

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
беше представена изисканата корекция на издадената банковата гаранция с 
включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника, и 
съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката, 
съобразно избрания критерий за най-ниска цена, а именно: 

1. Декларация за срок за изпълнение на доставка и осигуряване в пълен обем 
на необходимите количества - /Приложение № 8/. 

Оферти със срок за изпълнение на доставката над 48 часа се 
отстраняват. 
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Срокът за доставка на канцеларски материали, в Приложение № 8 на 
участника „Роел -98" ООД е 36 часа. 

2.Техническо предложение, изготвено на база техническа спецификация на 
Възложителя, по образец на Приложение №11. 

Срокът за доставка и техническото предложение на участника отговарят 
на изискванията на Възложителя. 

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Плик №3, с 
ценовото предложение на участника, и е подписан на 08.12.2014г. 
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