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ПРОТОКОЛ № 3

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.

На 10.02.2015 г. от 13:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на която беше 
отворен плик № 3 с ценовото предложение на участника „ТИТАНИКА 2008”ЕООД. С 
писмо Изх. № 89/04.02.2015 г. участникът беше надлежно уведомен за времето и 
мястото на отваряне на Плик № 3.

Представител на фирма „ТИТАНИКА 2008”ЕООД не присъства на заседанието.

Офертата на участника е за обособени позиции №№ 3, 5 и 6.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участника и трима от 
членовете й ги подписаха.

Ценовите предложения на участника са изготвени по Приложение № 13 от 
документацията. Предлаганите общи цени от участника за обособени позиции №№ 3, 5 
и 6 за доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране са:

обособена позиция № 3 - Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с анатомично извито ревизионно стебло, безциментна фиксация, с възможност за 
дистално заключване и възможност за използване на подсилващ ацетабуларен пръстен 
-  21 250,00 лв. без ДДС или 25 500,00 лв. с ДДС за 5 бр.;

обособена позиция № 5 - Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с 
полиетиленова тибиална компонента - 22 500,00 лв. без ДДС или 27 000,00 лв. с ДДС за 
10 бр.;

обособена позиция № 6 - Безциментно тотално тазобедрено ендопротезиране, 
включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло 
покрито с двойно поресто покритие -  18 500,00 лв. без ДДС или 22 200,00 лв. с ДДС за 
5 бр.
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Ценовите предложения на участника са в рамките на прогнозните стойности за 
отделните обособени позиции, и комисията ги допуска до класиране.

Отправените предложения са единствени и не подлежат на сравнение с оглед 
показателя „Най-ниска цена". Бидейки единствени, те се явяват най- ниската 
предложена цена. Мотивирана от горното комисията

Класира на ПЪРВО МЯСТО за обособени позиции №№ 3, 5 и 6 участника 
„ТИТАНИКА 2008”ЕООД.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Комисията предлага процедурата да бъде 
прекратена за обособени позиции №№ 1,2 и 4.

С това Комисията приключва работата си в предвидения за това срок и на 
основание чл.72, ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата 
документация на Възложителя, за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Настоящия протокол се състави на 12.02.2015г. и се подписа от членовете на 
Комисията, както следва:

РЕШИ:

Комисия:

Председател: д-р И. Камено!

Членове: 1. д-рП. Танч


