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За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет “Доставка на лабораторни консумативи за УМБАЛ ’’Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” обявена с Решение № - РД -  03 - 27/07.04.2015 г., 
назначена със Заповед №-РД- 02 - 261/20.05.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/28.05.2015 г. 
с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП копие от Протокол № 1 получиха 
всички участници.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията лаб. Б. 
Беримска бе заменена от резервния член д-р А. Милтенова.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на участниците, 
и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, 
съобразно избрания критерий за икономически най-изгодна оферта, а 
именно:
- Техническото предложение, изготвено по Приложение № 6, включващо и 
срок за изпълнение.
Изисквания на Възложителя по отношение на срока на доставка - до 48 часа.

1.” МТИ” ООД офертата на участника е за:
обособена позиция № 1, номенклатурни единици 1, 2, 3,4,  5, 6, 7 и 8; 
обособена позиция № 2, номенклатурна единица 1; 
обособена позиция № 3, номенклатурни единици 1, 4, 12,13 и 14; 
обособена позиция № 4, номенклатурни единици 1 и 2.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са изготвени по 
образеца от документацията и са поставени в четири плика № №  2. 
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Заложени срокове на доставка за четирите обособени позиции - 48 часа. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ” МТИ” ООД до участие и класиране.
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2.”Диамед” ООД офертата на участника е за обособена позиция № 4, 
номенклатурна единица 1.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по 
образеца от документацията. Техническото предложението за изпълнение на 
поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
Заложен срок на доставка - 48 часа.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Диамед” ООД до участие и класиране.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на 
възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най- 
изгодна оферта за всяка позиция, допусната до участие и класиране.

Съгласно утвърдената методика, комплексната оценка се определя като сума 
от оценките по показателите Пц-показател „Цена” и Пк -  показател качество:

К = Пц+Пк.
На този етап от работата си комисията извърши оценка на предложенията на 
участниците по показател “Качество” . Той се изразява с цифра на стойност 
до 40 т. въз основа на експертната оценка на комисията на предоставените 
мостри, като Пк на номенклатурна единица се формира, като комисията 
оценява качеството на артикулите по всяка подноменклатурна единица 
включени в нея с точки от 0 до 40т. Сборът от точките по подноменклатурна 
единица се разделя на броя подноменклатурна единица. При оценка нула за 
качество на артикул по една подноменклатурна единица от съответната 
номенклатурна единица цялата номенклатурна единица не се допуска до 
класиране.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените мостри 
на лабораторни консумативи за номенклатурни единици от обособените 
позиции с изискванията, заложени в техническата спецификация. Оценките 
по показател “Качество“ на лабораторни консумативи на участниците е в 
Приложение №1, неделима част от протокола.

Мотиви за оценките:
1.Всички мостри на лабораторни консумативи, получили максималния брой 
от 40 т. са мостри от отговарящо на изискванията на възложителя.
2. За обособена позиция № 4, номенклатурна единица 1 на участника ” МТИ” 
ООД:
- предоставената мостра за подноменклатурна единица 4 -  “Игли за взимане 
на кръв със затворена система, 21G х 1.25", с интегриран механизъм за 
заключване на иглата след манипулация (неразделна част от иглата)” 
заключващият механизъм е част от холдера, а не от иглата.
- предоставената мостра за подноменклатурна единица 5 -  „Вакутейнери за 
серум с активатор на кръвосъсирването, капачка тип тапа, 5 мл, 13x100 мм” 
е с винтова капачка а не тип "тапа".
Мотивирана от горното, комисията реши:



Дава оценка “ нула” за качество на тези мостри и не допуска участника 
”МТИ” ООД до по нататъшно участие в класирането за обособена позиция 
№ 4, номенклатурна единица 1.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допусне 
и да бъде отстранен от участие участникът ” МТИ” ООД за обособена 
позиция № 4, номенклатурна единица 1.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове 
№№3, съдържащи ценовите предложения на участниците, и е подписан на 
29.06.2015 г.
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