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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

За работата на комисията за провеждане на открита процедура 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.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертата на единствения участник, комисията изготви Протокол № 1/17.02.2015г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя 
документи. 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.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника, и съдържащите 
се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Представеното от участника техническо предложение е изготвено по Приложение 
№10 от документацията. Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която 
участникът е определил информацията в техническото предложение като 
конфиденциална. Срокът за доставка е 1 /един/ ден, а гаранционния срок на 
доставената апаратура е 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация. В 
рамките на гаранционния срок сервизната дейност ще бъде извършвана при следните 
условия:
- срок за констатиране и изясняване характера на повредата -  8 часа;
- срок за отстраняване на повредата -  4 дни.

След като разгледа Техническото предложение на участника, комисията 
констатира: Техническото предложение на участника отговаря на параметрите, 
заложени в техническата спецификация на възложителя. На основание на изискване, 
заложено в Раздел VI. Допълнителна информация на Обявление за обществена поръчка, 
комисията изиска от участника да предостави за демонстрация дигитален ултразвуков 
апарат с параметри, отговарящи на техническото му предложение.

Участникът предостави изискания демонстрационен дигитален ултразвуков апарат 
с приемателно-предавателен протокол. Параметрите на предоставения дигитален 
ултразвуков апарат отговарят на параметрите от техническото предложение на 
участника.
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Съобразно избрания критерий за икономически най-изгодна оферта съгласно 
утвърдената методика комисията изготвя комплексна оценка на предложението на 
участника. При формиране на комплексната оценка вземат участие показателите Пц - 
“Цена”, Пк-“Качество“, Пд-“Срок на доставка“ и Пб-показател “Бонус за предоставен 
демонстрационен апарат“.

На този етап от работата комисията прави оценка по показатели “Качество“, “Срок 
на доставка“ и “Бонус за предоставен демонстрационен апарат“.

Показател “Качество“ - Пк се изразява с цифра на стойност до 39 т. въз основа на 
оценка на посочените в методиката параметри. Оферираният от участника дигитален 
ултразвуков модел iU 22 xMatrix притежава всички посочени характеристики. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно присъжда по този показател 
максималния брой точки 39.

Показател Пд-“Срок на доставка“ се изразява с цифра на стойност до 11 т. Оферания 
от участника срок на доставка е във времевия интервал „от 1 до 7 дни”. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно присъжда по този показател максималния 
брой точки 11.

Показател “Бонус за предоставен демонстрационен апарат“ -  Пб. Участникът 
предостави демонстрационен дигитален ултразвуков апарат, което му носи бонуса от

Така получената междинната оценка на участника е Км= Пк + Пд + Пб = 60 т.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите 
предложения, и е подписан от председателя и членовете на комисията на 20.02.2015г.

10 т.

Комисия:
Председател: Евгени Тодоров -

Членове: 1. проф. д-р Танкова- 

2. Йончо Йончев -.. . . .

4. Румяна Доганова -

3. Радка Калъпова - . .


