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•ЦАРИЦА ИОАННА* 

ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  № 3

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.

На 25.02.2015 г. от 09.30 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен пликът с ценовото предложение. С Писмо изх. №153/20.02.2015г. участникът 
беше уведомен за деня и часа на отваряне на плик №3 с предлаганата цена.

На заседанието присъства г-н Васил Минев-управител на „С & Т България”ЕООД.

Комисията отвори плик №3 и оповести ценовото предложение на участника. Общата 
цена е 79 567,00 лв. без ДДС или 95 480,40 лв. с ДДС, в. т. ч.

- дигитална ултразвукова система модел iU 22 xMatrix -  49 960,00 лв. без ДДС или 
59 952,00 лв. с ДДС;
- високо технологичен абдоминален, базиран на монокристална технология 
широколентов трансдюсер - 9 007,00 лв. без ДДС или 10 808,40 лв. с ДДС;
- електронен линеен широколентов трансдюсер за повърхностни и периферни 
съдове - 8 100,00 лв. без ДДС или 9 720,00 лв. с ДДС;
- ендокавитарен широколентов трансдюсер - 11 200,00 лв. без ДДС; или 13 440,00 
лв. с ДДС
- черно бял фотопринтер -  1 300,00 лв. без ДДС или 1 560,00 лв. с ДДС.

С това приключи публичната част на заседанието.

Финансовото предложение на участника кореспондира с прогнозната стойност, 
заложена в обявлението за обществена поръчка. Отправеното предложение на 
участника е единствено и не подлежи на сравнение с оглед показател „Цена”. Бидейки 
единствено, то се явява най-ниската предложена цена. Мотивирана от това 
обстоятелство Комисията единодушно РЕШИ:

Присъжда на участника „С & Т България”ЕООД за показателя „Цена” Пц 40т.

Междинната оценка на участника „С & Т България”ЕООД до отваряне на ценовото 
предложение е Км=Пк + Пд + Пб=60 точки. Съгласно приетата методика комплексната 
оценка Кк се формира като сбор от оценките по всички показатели - Кк=Км +Пц. Така 
участникът „С & Т България”ЕООД получава комплексна оценка 100 точки.

Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО „С & Т България”ЕООД с комплексна 
оценка Кк от четирите показателя в методиката - Кк = 100 точки.
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Комисията завърши работата си по разглеждане и класиране на офертите в 
откритата процедура с предмет 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. и предаде Протокол №1/17.02.2015г., Протокол 
№2/20.02.2015г. и Протокол №3/05.03.2015г. на Изпълнителния директор на 
05.03.2015г. за постановяване на решение по чл.73 и сл. от ЗОП.
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