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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 №- 
Р Д -02-261/20.05.2015 г.

На 02.07.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което 
бяха отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С 
писмо Изх. №  576/29.06.2015 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 с ценовите предложения на допуснатите 
участници за допуснатите номенклатурни единици от обособени позиции.

Цените от офертите на участниците за доставка на лабораторни консумативи 
за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение № 1.

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 
лабораторни консумативи е отразено в Приложение № 2.

Класирането на база икономически най -  изгодна оферта за всяка 
номенклатурна единица от обособена позиция на лабораторни консумативи е 
отразено в Приложение №3.
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На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена 
процедурата за обособена позиция № 3, номенклатурни единици № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11,15 и обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9.

Мотиви:
За обособена позиция № 3, номенклатурни единици № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 

11,15 и обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 няма 
подадени предложения.

Протокол № 3 е подписан от председателя и членовете на комисията на 
/.^7.07.2015г. 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 Dj L07.2015 за постановяване на решение по чл.73 
от ЗОП.
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