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ПРОТОКОЛ № 2

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.

На 28.09.2016 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен плика с ценовото предложение на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

С писмо Изх. № 900/20.09.2016 г. участника беше надлежно уведомен за времето и 
мястото на отваряне на плика с ценовото предложение. На заседанието на комисията не 
присъства упълномощен представител на участника.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника и оповести 
предлаганата цена.

Ценовото предложение на участника е както следва:

№ Наименование на апарата Цена без ДДС/лева/ Цена с ДДС /лева/

1.

Апарат за флуресцеинова 

ангиография Visucam 524 66 833.00 80199.60

Отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение с 
оглед критерия икономически най-изгодната оферта, определен въз основа на избрания 
критерий за възлагане «най-ниска цена». Бидейки единствено, то се явява най-ниската 
предложена цена.

Мотивирана от горното обстоятелство Комисията единодушно РЕШИ:

Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО съобразно избрания критерий икономически най- 
изгодната оферта, определен въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска 
цена» участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.
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