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П Р О Т О К О Л  №2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет 
„Доставка на апарати за хемодиализа за Клиниката по хемодиализа на 
УМБАЛ„Царица Йоанна -ИСУЛ”ЕАД”, обявен с Решение РД-03-29/07.04.2015г., 
назначена със Заповед №-РД-02-259/19.05.2015г

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в 
офертата на единствения участник, комисията изготви Протокол № 1/22.05.2015г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя 
документи, и съответствието с критериите за подбор, заложени от Възложителя. 
Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 на участника,,Фрезениус 
Медикъл Кеър България”ЕООД, и съдържащите се в него документи, свързани с 
изпълнението на поръчката.

Представеното от участника техническо предложение е изготвено по Приложение 
№9 от документацията. Срокът за доставка е 30 /тридесет/ работни дни. Както е 
посочено в Приложение № 8, гаранционния срок на доставената апаратура е 24 месеца, 
считано от датата на въвеждане в експлоатация. В рамките на гаранционния срок 
сервизната дейност ще бъде извършвана при следните условия:
- срок за констатиране и изясняване характера на повредата -  24 часа;
- срок за отстраняване на повредата -  3 д н и .

След като разгледа Техническото предложение на участника, комисията констатира: 
Техническото предложение на участника отговаря на параметрите, заложени в 
техническата спецификация на възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър България”ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите 
и е подписан от председателя и членовете на комисията на

Комисия:
Председател: доц.д-р Стефан ]

Членове: 1. д-р Попов
2. д-р Марков..
3. Владимир Въ.
4. Румяна Доган
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