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ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 1

На 11.02.2015г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията за 
провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет ,Доставка на медицинска 
апаратура - дигитална ултразвукова система от най - висок клас за Клиниката по 
гастроентерология на УМБАЛ,,Царица Йоанна -ИСУЛ”ЕАД”, обявен с Решение РД-03- 
01/16.01.2015г., назначена със Заповед №-РД-02-69/11.02.2015г. в състав:

Председател: Евгени Тодоров -  Зам.-директор по ИД

се събра за разглеждане на единственото постъпило предложение от фирма „С & Т 
България”ЕООД. Членовете и декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

Представител на фирма „С & Т България”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 трима от нейните членове подписаха плик № 3 на участника. След това комисията 
отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията отвори плик № 1 на участника и оповести документите и информацията, които той 
съдържа, провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

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. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

Протокол №1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и предварително обявените 

овия от възложителя, до отваряне на ценовото предложение. Протокол № 1 е подписан на

Членове: 1. проф. д-р Людмила Танкова- Клиника по гастроентерология
2. Йончо Йончев -  ръководител ТС
3. Радка Калъпова -  гл.юрисконсулт
4. Румяна Доганова -  сектор ДЦП
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