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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка 
на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ"Царица Йоанна - 
ИСУЛ" ЕАД по прекратени позиции и нови лекарствени продукти", обявен с 
Решение РД-03-14/19.02.2015 г., назначена със Заповед № - РД -  02-141/17.03.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, комисията изготви Протокол № 1/18.03.2015г. за съответствието на 
документите и информацията, съдържаща се в тях с критериите за подбор и предварително 
обявените от възложителя условия.

Всички документи, съдържащи се в офертите на участниците са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертите на участниците съответстват с критериите за 
подбор, и комисията ги допуска до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 - “Предложение за изпълнение 
на поръчката”, в които се поставя техническото предложение, изготвено по Приложение 
№ 8, включващо и срок за изпълнение - срок за доставките, към което, ако е приложимо, 
се прилага декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3. Срокът за доставка на 
лекарствените продукти трябва да бъде до 36 часа.

1.„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД:
Предложението на участника е за обособена позиция № 5.
Изготвено е по Приложение № 8  и отговаря на изискванията на възложителя. Срокът на 
доставка е 36 часа.Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2.„МЕДЕКС” ООД:
Предложението на участника е за обособени позиции №№ 3,4 и 5.
Изготвено е по Приложение № 8 и отговаря на изискванията на възложителя. Срокът на 
доставка и за трите обособени позиции е 24 часа. Мотивирана от това обстоятелство, 
Комисията единодушно РЕШИ:
допуска „МЕДЕКС” ООД до отваряне на ценовите предложения.
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З.МАРИМПЕКС 7” ЕООД:
Предложението на участника е за обособена позиция №3.
Изготвено е по Приложение № 8  и отговаря на изискванията на възложителя. Срокът на 
доставка е 24 часа. Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МАРИМПЕКС 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите предложения 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на ^.03.2015 г.


