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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 18.06.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
„Доставка на специализирана видео-ендоскопска система за Отделение по урология 
и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ” ЕАД” се събра на първо заседание. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-44/22.05.2015 г., и решение за промяна 
Решение № РД-03-47/01.06.2015 г. Комисията е назначена от Изпълнителния директор 
със Заповед № - РД -  02-300/18.06.2015 г. в състав:

Председател: проф. д-р Йорданка Узунова -  Отделение по урология и андрология

Членове: 1. д-р Симеон Рангелов - Отделение по урология и андрология
2. д-р Мохамед Ел Тиби - Отделение по урология и андрология
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДЦП

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. Комисията 
разгледа постъпилото от фирма „Адитус”ЕООД с Вх. №1/15.06.2015г. предложение.На 
заседанието не присъства представител на участника.

Комисията установи, че офертата на участницика е подадена преди изтичане на 
крайния срок и отговаря на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП.

Комисията отвори офертата на участника и провери за наличието на три отделни 
запечатани плика. По трима от нейните членове подписаха плик №3. След това комисията 
отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в 
него. Комисията отвори плик № 1 на участника, оповести документите и информацията, 
които той съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Работата на комисията продължи с проверка на наличността и съответствието на 
документите и информацията плик № 1 с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и 
съответствието на представените от участника документи в плик № 1 с критериите за 
подбор.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително
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обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертата със списъка на документите, приложен към офертата, съответствието на 
документите с критериите за подбор и предварително обявените от възложителя условия. 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на ./й,.06.2015г.

Председател: проф. д-р Узунова

Членове: 1. д-р Рангелов ..

2. д-р Ел Тиби ^

3. Владимир Вълков . 

6. Румяна Доганова.


