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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет 
„Сервизно обслужване и доставка на резервни части за стерилизационна апаратура на 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”, обявена с Решение РД-03-09/10.02.2015г., 
назначена със Заповед №-РД-02-126/11.03.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/12.03.2015г., отразяващ 
работата на комисията по съответствието на офертата със списъка на документите, 
приложен към нея и с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника. Съдържащите се 
в Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” документи са Декларация за 
гаранционен срок и време за реакция, изготвена по образец на Приложение № 9 и 
техническо предложение, изготвено по бразец на Приложение № 10.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е както следва:

1 .Гаранционният срок на ремонта / профилактиката е 3 (три) месеца, считано от датата 
протокола за извършения ремонт / профилактика.

2.Гаранционният срок на вложените резервни части е 6 (шест) месеца, считано от 
датата на протокола за извършения ремонт / профилактика.

3. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме за наша сметка виновно допуснати 
от нас грешки, недостатъци и други, констатирани с протокол от Възложителя и / или 
оторизираните контролни органи.

4.Време за реакция, считано от получаване на заявката чрез ръководител техническа 
служба на възложителя /или негов заместник/ и в негово присъствие, писмено или по 
факс, както следва:
- в часовете от 08:00 ч. -17:00 ч. в срок от 3 (три) часа;
- в часовете от 17:00 ч. - 08:00 ч. в срок от 15 (петнадесет) часа.

Техническо предложение - брой профилактики:
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№ АПАРАТУРА к-во Брой профилактики
1. Парно-вакуумен стерилизатор CISA-6412 H/2P/E/TS/SV 2 2 бр/год.
2. Плазмен стерилизатор CISA-6464SPS/2P 1 2 бр/год.

3. Миално-дезинфекционна машина за инструменти и материали 
CISA-155 /2P/E/TS/SV 2

2 бр/год. 

2 бр/год.
4. Автоматизирана ултразвукова вана с два басейна и самостоящ 

плот CISA-UST-AUT 1
2 бр/год. 
2 бр/год.

5. Автоматична ротационна машина за опаковане на инструменти и 
материали MINIRO H-DATA 2

2 бр/год. 
2 бр/год.

6. Система за водоподготовка с обратна осмоза ТКА 300 DWI 1 2 бр/год.
7. Душ за ръчно изплакване с вода 1 2 бр/год.
8. Струен пистолет с комплект наконечници за миене с вода и 

продухване с въздух на медицински инструменти 1
2 бр/год. 
2 бр/год.

9. Ултразвукова вана MEDISAFE 1 2 бр/год.

10.
Информационна система ITINERIS включваща софтуер: сървър- 
1бр.
отговарящ на изискванията на софтуера; локална работна станция 
отговаряща на изискванията на софтуера - 4бр.; пазарен принтер-2 
бр.; принтер за баркод етикети -1  бр.; баркод сканиращи 
устройства
3 бр.; UPS устройство с мощност отговаряща на сървара -1  бр.

1

2 бр/год.

2 бр/год. 
2 бр/год. 
2 бр/год.

2 бр/год.
11. Транспортни тролеи 4 2 бр/год.

Към Техническото предложение е приложен Списък на резервните части за 
съответните апарати с посочени единични цени без ДДС.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 
изискванията, поставени от възложителя, и комисията го допуска до по нататъшно 
участие.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Плик № 3 с ценовото 
предложение на участника, и е подписан на 13.03.2015 г.
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