
ЦАРИЦА ЙОАННА-
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л  Е А Д  f

ЕИК: 831605806 гр. София 1527*, ул. "Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+?Ш 2) 9432 144, 943Й
/ "  '  ' ’■ ' ‘i f 1 х  \http://www.isul.eu/ /. /  4:./44-.v. V .,\

УТВЪРДИЛ:
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Изпълнителен директор,
.....2020 г.

П Р О Т О К О Л

Днес, 17.06.2020 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, в изпълнение на 
Заповед № РД-02-285/17.06.2020 г. на изпълнителния директор се събра комисия в състав:

Председател: Румяна Доганова- н-к ДДП
Членове: 1. Йончо Йончев -  н-к ТС

2. инж. Венелин Минчев -  външен експерт

със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет "Закупуване и 
въвеждане в експлоатация на комплексно технологично оборудване за Сектор за 
централизирано асептично приготвяне на инфузионни разтвори • комплексна доставка, 
монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично 
приготвяне на инфузионни разтвори на противотуморни продукти в болничната аптека 
при УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД", открита с публикуване на обява по реда на 
Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в регламентирания първоначален 
срок за подаване на оферти за участие - до 16:30 ч. на 12.06.2020 г. е постъпила само една 
оферта - от „Ви енд Ди Сървисис” ООД, с Вх. № 1/12.06.20 г. -  12:15 ч. В удължения на 
основание чл.188, ал.2 от ЗОП срок - до 16.30 ч. на 16.06.2020 г. няма други постъпили оферти.

На заседанието на комисията присъства упълномощения представител на участника г-н 
Антон Димчев. Всички членове на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с представянето и 
приемането на офертата за участие и пристъпи към нейното отваряне. Офертата на участника 
„Ви енд Ди Сървисис’’ ООД съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. 
Председателят на комисията оповести предлаганата цена за комплексното технологично 
оборудване.

Комисията пристъпи към разглеждане съдържанието на офертата. Всички документи, 
съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на приложения опис. 
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. Участникът съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Ви енд Ди Сървисис” ООД до разглеждане на техническото предложение.
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника и 
съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката. Техническо 
предложение следва да е изготвено по Приложение № 8 и да включва:
1. Таблица за съответствие на параметрите на предлаганото комплексно технологично 
оборудване с Техническата спецификация на възложителя изготвена по Приложение № 8 А;
2. Каталог/брошура/проспект на производителя, в оригинал и превод на български език. 
Параметрите и техните стойности се доказват с информацията от предоставения 
каталог/брошура/проспект. Ако се установи различие между представените данни в Приложение 
№ 8А и действителните офертата не се разглежда и участникът се отстранява от участие.

Техническото предложение на участника е изготвено по Приложение № 8 и съдържа 
следната информация:
1/Предлаганото комплексно технологично оборудване е ново, с компоненти и производител и 
марка както следва:
1 Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със 
стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота, модел: AS-1P1S, 
производител: BIOBASE Китай;
2. Шлюз за продуктите с обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна 
чистота, модел: ASPB-01, производител: BIOBASE Китай;
3. Специализирана работна станция за мануално приготвяне на цитостатици от затворен тип 
(съответствие на клас III -  фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт 
и покриване на цялата работна повърхност, модел: Streamline SCI-6N1-S, производител: ESCO 
Micro Pty. Сингапур;
4. Специализирана работна станция за мануално и/или автоматизирано дозиране на цитостатици 
с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас ПВ), модел: CYT-6A1, 
производител: ESCO Micro Pty. Сингапур.
2/Участникът декларира, че предлаганото комплексно технологично оборудване притежава СЕ- 
маркировка;
3/Предлаганият от участника срок за изпълнение на поръчката е 90 дни, в т. ч.: 

срок за доставка на комплексното технологично оборудване 85 дни, считано от датата на 
получаване на възлагателно писмо/уведомително писмо за готовност на Възложителя за 
доставка;
- срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното технологично оборудване 3 дни, 
считано от датата на доставката;
- срок за обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното оборудване 2 
календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация; 
4/Предлагания от участника гаранционен срок на доставеното технологично оборудване е 12 
месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация. Участникът 
се задължава в рамките на гаранционния срок да осигури гаранционно сервизно обслужване;
5/В рамките на гаранционния срок участникът се задължава да изпраща свои квалифицирани 
представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 часа, от 
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип се 
съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, 
работите и срокът необходими за отстраняването в два еднообразни екземпляра. Участникът се 
задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 3 дни или по-кратък, считано от датата на 
констатирането на повредата;
6/ Участникът се задължава да осигури на Възложителя гаранционно сервизно обслужване на 
доставеното комплексно технологично оборудване в гаранционния срок в срок не по-късно от 3 
дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя.
Приложени са следните документи:
-Таблица за съответствие на параметрите на предлаганото комплексно технологично оборудване 
с Техническата спецификация на възложителя-Приложение №8А с посочени данните на 
предлаганото комплексно технологично оборудване и доказване на съответствие с изискванията 
на Възложителя;



-Документи, удостоверяващи посочените стойности -  каталози и брошури с маркирани страница 
и №.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и отговаря на 
изискванията на Възложителя, и Комисията продължи с проверка на съответствието на 
оферираното оборудване със заложените в документацията изисквания. Параметрите и 
стойностите на предлаганото от участника оборудване отговарят на минималните технически 
изисквания на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Ви енд Ди Сървисис” ООД до разглеждане на ценовото предложение.

Съгласно документацията за участие Ценово предложение следва да бъде изготвено по 
Приложение № 9. Ценовото предложение на участника е следното:
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Обща
стойност без 
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Обща 
стойност с 

ДДС

1 .

Ш люз за персонал с рециркулация и 
автоматично едностранно обдухване през 
дюзи със стерилен въздух за преминаване 
на персонал между зони с различна 
чистота.

1 6960.00 6960.00 8352.00

2.
Ш люз за продуктите с обдухване за 
преминаване на продуктите между зони с 
различна чистота.

2 3480.00 6960.00 8352.00

3.

Специализирана работна станция за 
мануално приготвяне на цитостатици от 
затворен тип (съответствие на клас III -  
фармацевтичен изолатор) с възможност 
за работа на един фармацевт и покриване 
на цялата работна повърхност.

1 32800.00 32800.00 39360.00

4.

Специализирана работна станция за 
мануално и/или автоматизирано дозиране 
на цитостатици с допълнителен филтър 
под работния плот (съответствие на клас 
ИВ).

1 22060.00 22060.00 26472.00

Обща стойност в лева без ДДС: 68 780.00 лв.
ДДС: 13 756.00 лв.

Обща стойност в лева с ДДС: 82 536.00 лв.

Класирането на единствения участник „Ви енд Ди Сървисис” ООД се извърши въз 
основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за 
възлагане „най-ниска цена”. Под „най-ниска цена” се разбира най-ниската обща стойност без 
Д ДС на комплексното оборудване.

Ценовото предложение на участника попада в обхвата на прогнозната стойност на 
Възложителя. Отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение



с оглед критерия „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 за „най-ниска цена” 
участника „Ви енд Ди Сървисис” ООД .

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката с класирания на първо място участник „Ви енд Ди Сървисис” ООД.

Настоящият протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя на . A X, .... 2020 г.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02 
285/17.06.2020 г. срок.

Комисия:

Председател: Румяна Доганова

Членове: 1. Йончо Йончев

2. инж. Венелин IV
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