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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура за 
обществена поръчка с предмет „Доставка на система за трансанална 
хемороидална деартеризация за Клиника по хирургия’ на УМБАЛ „Царица 
Йоанна -ИСУЛ”ЕАД, обявена с Решение № РД-03-46/29.05.2015 г., 
назначена със Заповед № - РД -  02-307/26.06.2015 г.

На 13.08.2015 г. от 09.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което 
беше отворен пликът с ценовото предложение.

С Писмо изх.№703/10.08.2015г. бяха оповестени деня и часа на отваряне на 
плик №3 с предлаганата цена.

На заседанието присъства г-жа Стела Грозева, упълномощен представител 
на участника “Капресто”ООД.

Комисията отвори плик №3 и оповести ценовото предложение на 
участника. Общата цена е 19 560,00 лв. без ДДС или 23 472,0 лв. с Д ДС.

Ценовото предложение е изготвено по образеца на Приложение № 10 от 
документацията. Финансовото предложение на участника кореспондира с 
прогнозната стойност, заложена в обявлението за обществена поръчка. 
Отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на 
сравнение с оглед показател „Цена”. Бидейки единствено, то се явява най- 
ниската предложена цена. Мотивирана от това обстоятелство Комисията 
единодушно РЕШИ:

класира на ПЪРВО МЯСТО “Капресто”ООД.

Комисията завърши работата си по разглеждане и класиране на офертите в 
откритата процедура с предмет „Доставка на система за трансанална 
хемороидална деартеризация за Клиника по хирургия на УМБАЛ „Царица
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Йоанна -ИСУЛ”ЕАД, и предаде Протокол № 1/04.08.2015г., Протокол № 
2/10.08.2015 г. и Протокол № 3/Ш)8.2015 г. на Изпълнителния директор на 
/1/:08.2015 г. за постановяване на решение по чл.73 огг ЗОП.

Председател: Владимир Вълков ....)
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3. Йончо Йончев

4. Румяна Доганова


