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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет 
“Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране по 
прекратени позиции за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявен с 
Решение РД-03-98/08.12.2014г., назначена със Заповед №-РД-02-31/24.01.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/02.02.2015г. 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 „ТИТАНИКА 2008”ЕСЮД. 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 
представен валиден сертификат ISO 9001:2008 -  нотариално заверено копие.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представения документ 
относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, и констатира:

Офертата на „ТИТАНИКА 2008”ЕООД съответства на критериите за подбор. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията допуска „ТИТАНИКА 2008”ЕООД до 
участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника. Офертата е за 
обособени позиции №№ 3, 5 и 6. Съдържащите се в Плик № 2 документи, свързани с 
изпълнението на поръчката съобразно избрания критерий за най-ниска цена са както 
следва:

1. Декларация за срок на доставка и срок на годност на предлаганите медицински 
изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране и осигуряване в пълен обем 
необходимите количества, изготвена по Приложение №11. Срокът на доставка на 
медицински изделия не трябва да бъде по-дълъг от 48 часа.

Срокът за доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно 
ендопротезиране на участника „ТИТАНИКА 2008”ЕООД е 36 часа.
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Техническото предложение, изготвено на база техническа спецификация на 
Възложителя, е изготвено по образец на Приложение № 12.

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 04.02.2015г.


