
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  ЕАД

ЕИК: й Ш 6 5 й й й  гр. София 1527, ул. "Бяло море” № 8, тел: (+3SS1) 6432 17й, факс: (+353 2) 9432 144, 3432 Ш

П Р О Т О К О Л
Днес, 24.02.2020 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-02-98/24.02.2020 г. на изпълнителния директор се събра комисия в състав:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  Н-к клиника по хемодиализа 
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Даниела Минчева - сектор ДДП

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 “Доставка на 
разтвор за запълване на постоянни венозни катетри за хемодиализа с тауролидин за 
Клиника по хемодиализа на 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 офертите за участие в процедурата - до 16:30 ч. на 17.02.2020 г, както и в 
удължения срок на основание чл.188, ал.2 от ЗОП - до 16.30 ч. на 21.02.2020 г. е постъпила 
единствена оферта от „Капамед” ЕООД - вх.№ 1/14.02.20 г. -  12:30 ч.

На заседанието на комисията не присъства упълномощен представител на участника.
Всеки един от членовете на комисията подписа декларация на основание чл. 103, ал .2 от 

ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.
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 „Капамед” ЕООД е за включените в техническата спецификация 
два вида разтвори с тауролидин - разтвор без урокиназа и разтвор с урокиназа с разтворител от 
обособената позиция и съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Председателят на 
комисията оповести предлаганите цени за отделните разтвори.

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 „Капамед” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на единствения 
участник и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническо предложение, съдържащо, предложение за изпълнение на поръчката, изготвено на
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база техническа спецификация, и съдържащо и срок на доставка е изготвено по Приложение № 
8 отговарят на изискванията на възложителя, и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Капамед” ЕООД до по нататъшно участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на единствения 
участник.

Съгласно документацията за участие Ценово предложение следва да бъде изготвено по 
Приложение № 9 и следва да съдържа единична цена на разтворите без ДДС и обща стойност 
без ДДС на артикулите по която ще се извърши класирането, посочена в колона 5 от ценовото 
предложение.

' Наименование

-------------1---------------

. .  Количес
М ярка тво. | у..;

Ед. цена
без ДДС

Обща
стойност
без ДДС

Обща 
стойнос 
т с ДДС

1 2 3 4 5 6

Разтвор за запълване на постоянни венозни 
катетри за хемодиализа с тауролидин

1 / без урокиназа 10 ml
Флако

ни
3000 8,895 26685,00 32022,00

2/ с урокиназа 5 ml
Флако

ни
85 39,00 3315,00 3978,00

Сумата от общата стойност артикулите без ДДС 
- в колона 5: £ :  30000,00

Класирането на единствения участник „Капамед” ЕООД се извърши въз основа на на 
икономически най-изгодната оферта, определена съгласно избрания критерий за възлагане 
«най-ниска цена».
Ценовите предложения на участника за отделните артикули от обособената позиция попадат 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 „Капамед” ЕООД

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката с класирания на първо място участник „Капамед” ЕООД.

Настоящият; цротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя на с К Я . - Л ' 2020 г.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02-98/24.02.2020 
г. срок.

Комисия:

Председател:

Членове:

2
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