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ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет „Доставка 
на материали за централна стерилизация за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, 
обявен е Решение РД-03-17/24.02.2015г., назначена със Заповед №-РД-02- 
158/25.03.2015г.

На 03.07.2015 г. от 11:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете е ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. 
№ 578/29.06.2015 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на 
отваряне на Пликове №№ 3 на допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците. Комисията отвори пликовете е ценовите предложения на допуснатите 
участници за допуснатите номенклатурни единици от обособени позиции.

Цените от офертите на участниците за доставка на материали за централна 
стерилизация за допуснатите номенклатурни единици и обособени позиции са дадени в 
Приложение № 1.

С Писма Изх. № 597-1-2/06.07.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка на посочените в офертите цени на материали за централна 
стерилизация за номенклатурни единици от обособена позиция, както следва:
-от “МТИ” ООД за обособена позиция № I, номенклатурна единица № 7 и за обособена 
позиция № III, номенклатурна единица № 3;
-от ”Агарта-ЦМ” ЕООД за обособена позиция № I, номенклатурни единици №№ 4 и 5.

С писмо вх. № 1316-1/08.07.2015 г. и в законоустановения срок, участникът “МТИ” 
ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в офертата 
цени на материали за централна стерилизация. В обосновката участникът посочва, че 
като вносител и дистрибутор за България на производителя е упълномощен да оферира 
на такива цени, че да постигне увеличение на оборота и налагане на пазара на 
консумативи за стерилизация е доказано високо качество. В условия на конкуренция 
това може да се постигне с минимална търговска печалба. Увеличаването на оборотите 
дава допълнително основание за получаване на преференциални цени от 
производителя, а наличието на големи складови площи позволява на участника да 
внася по-големи количества, което допълнително оптимизира доставните цени на 
минимални равнища и минимизира транспортните разходи.



Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е 
формирал цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. 
Същите основават наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от 
ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка. Комисията приема представената от 
участника “МТИ” ООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за 
участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка

С писмо вх. № 1316-2/08.07.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ’’Агарта- 
ЦМ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
офертата цени на материали за централна стерилизация. В обосновката участникът 
посочва, че воден от желанието да разшири присъствието си на българския пазар, 
производителят предоставя изключително благоприятни условия, като специално 
договорените цени на предлаганите от участника материали за централна 
стерилизация. Участникът разполага с необходимата складова база и добре 
организиран екип от специалисти, за да стигне навреме до всеки свой клиент.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е 
формирал цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. 
Същите основават наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от 
ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка. Комисията приема представената от 
участника ’Агарта-ЦМ” ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за 
участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за икономически най - 
изгодна оферта за всяка номенклатурна единица от обособена позиция или обособена 
позиция.

Оценките по Показател “Цена” - Пц, Показател “Качество“ - Пк и комплексната 
оценка са от; озени в Приложение № 2.

Протоке! № 3 е подписан от председателя и членовете на комисията на 
09..07.2015j . 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 2015г. за постановяване на решение по
чл.73 от 30;
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