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•ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 1

На 17.06.2015г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
„Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по хемодиализа в 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД и обратно”, обявен с Решение РД-03- 
43/21.05.2015г., назначена със Заповед №-РД-02-296/17.06.2015г. в състав:

Председател: доц.д-р Стефан Кривошиев -  Клиника по хемодиализа

Членове: 1. Симеон Трифонов -  сектор Снабдяване
2. Владимир Вълков -  Юрисконсулт
3. Юлияна Георгиева - ФСО
4. Ваня Иванова -  сектор ДДП

се събра за разглеждане на единственото постъпило предложение от фирма „НОВ 
ПЛАМЪК-НП”ЕООД. Членовете и декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъства упълномощения представители от фирма „НОВ 
ПЛАМЪК-НП”ЕООД -  г-жа Илинка Величкова.

Комисията установи, че офертата на участника е подадена в установения срок и 
отговаря на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП.

Комисията отвори офертата и провери за съответствие с изискванията на чл. 57, 
ал. 3 от ЗОП - наличие на три отделни запечатани плика. Трима от членовете и 
подписаха плик № 3 на участника.

След това комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха 
Техническото предложение на участника.

Комисията отвори плик №1 на участника и оповести документите и 
информацията, които съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, 
т.14отЗОП.

Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността 
на представените от участника документи в плик № 1 и съответствието им с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.
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Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, 
и съответстват на списъка на документите, приложени в плик № 1. Офертата на 
участника отговаря на предварително обявените от възложителя условия, и 
.съответства с критериите за подбор. Мотивирана от това обстгооятелство, комисията 
РЕШИ:

допуска „НОВ ПЛАМЪК-НП”ЕООД до участие в процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието 
н& яУ1*§5Тника с кРитеРиите за подбор, поставени от Възложителя, и е подписан на 

2015 г.


