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П Р О Т О К О Л  №1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал.1 
от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в 
публично състезание с предмет „Доставка на апарат за флуоресцеинова ангиография за 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”.

Процедурата е обявена с Решение № РД- 03 — 62/25.08.2016 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2016-0025.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД -  02 - 420/19.09.2016 г. на Изпълнителния директор, и е 
в състав както следва:

Председател: доц. д-р Борислав Кючуков -  Клиника по очни болести

Членове: 1. д-р Антоанета Янева - Клиника по очни болести
2. инж. Цонка Малинова -  н-к СПС
3. Владимир Вълков - юрисконсулт
4. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП

На 19.09.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията се 
събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получената оферта беше предадена с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Ваня Иванова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията.

Получена е една оферта от “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с вх № 1 от 16.09.2016г. 14:20 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени в 

запечатана непрозрачна опаковка и са подадени от участника до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти -  лично и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощеният представител на 
участника “Софарма Трейдинг'' АД -  г-н Калоян Монев.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на единствения участник и провери 
съдържанието и, след което трима от нейните членове подписаха техническото предложение и 
плика с надпис “Предлагани ценови параметри” на участника.

С това приключи публичната част на заседанието.
Работата на комисията продължи на закрито заседание с разглеждане и проверка на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.
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Участникът следва да декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието 
си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП/.

Офертата от “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съдържа всички изискуеми документи за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, и съответстват на приложения опис. Участникът съответства с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, и комисията допуска “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и съдържащите се в 
него документи, свързани с изпълнението на поръчката. Техническо предложение следва да 
съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 2;
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение №  3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение №  4\
5. Декларация за гаранционен срок - Приложение № 5;
6. Декларация за обучение на персонала - Приложение № 6;
7. Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника производителя 
на оферираната от него медицинска апаратура;
8. Подробни проспекти, каталози или брошури на български език, съдържащи пълни технически 
показатели и параметри на оферираната медицинска апаратура.

Предварително обявени изисквания на Възложителя по отношение на:
- гаранционен срок от производителя - не по-малко от 12 месеца.
- срока на доставка - до 30 дни.

Техническо предложение на единствения участник “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, 
съдържа всички изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 от документацията. 
Гаранционният срок е 12 месеца. Срокът на доставка е 30 дни. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до отваряне на ценовото предложение.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на плика с надпис “Предлагани 
ценови параметри”, и е подписан на 20.09.2016 г.
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