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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на 
превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”,
обявена с Решение №- РД-03 - 08/10.02.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02-125/11.03.2015 г.

На 04.05.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 374 /28.04.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3 на 
допуснатите участници.

На заседанието на комисията присъства г-н Даниел Христов - упълномощен представител 
на участника “Софарма Трейдинг” АД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията със Заповед № РД- 02- 
241/11.05.2015 г. г-н Евгени Тодоров беше заменен като председател от г-н В. Вълков редовен 
член. Състава на комисията беше допълнен с резервния член м.с. К.Чамева.

Цените от офертите на участниците за доставка на превързочни материали и еднократни 
комплекти за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение № 1.

С Писма Изх. № 395 - 1+3 / 05.05.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка на посочените в офертите цени на превързочни материали за номенклатурни 
единици от обособена позиция, както следва:

- от ’’Софарма Трейдинг” АД - за обособена позиция № 1 номенклатурни единици № 2,

- от ’’Истлинк България” ЕООД - за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5;
- от ’’Агарта ЦМ” ЕООД - за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 7.

Участниците ’’Софарма Трейдинг” АД и ’’Агарта ЦМ” ЕООД представиха исканата 
обосновка преди изтичане на крайния срок.

1. Комисията, след като извърши задълбочено обсъждане на представените от участниците 
’’Софарма Трейдинг” АД и ’’Агарта ЦМ” ЕООД писмени обосновки с вх. № 896 - 1+2 / 
07.05.2015 г. счита изложените факти за обективни и приема обосновките на участниците.
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Мотиви:
В предоставените обосновки на участниците се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, обосноваващи икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 
наличие на изключително благоприятни условия за участника предоставени от производителите, 
наличие на складови бази, транспорт и екипи от специалисти.

2.”Истлинк България” ЕООД не предостави изисканата писмена обосновка.
На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП комисията предлага на Възложителя участника да бъде 
отстранен от класиране за обособена позиция № 1 номенклатурна единица № 5.

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за икономически най -  изгодна 
оферта за всяка номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички изисквания 
на Възложителя, заложени в документацията.

Оценките по Показател “Цена” -  Пц, Показател “Качество “ -  Пк и общата комплексна 
оценка за всяка номенклатурна единица от обособена позиция на превързочни материали и 
еднократни комплекти е отразено в Приложение № 2.

Класирането на база икономически най -  изгодна оферта за всяка номенклатурна 
единица от обособена позиция на превързочни материали и еднократни комплекти е отразено в 
Приложение №3.

На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата 
за обособена позиция № 2, номенклатурни единици № 9,10,11 и 12.

Мотиви:
За обособена позиция № 2, номенклатурни единици № 9, 10, 11 и 12 няма подадени 

предложения;

С това Комисията приключи 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 на 
 L H .t.8 .5 .:.cL i3 j$ 3 a  постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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