
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЖ^ ДМ

.2015 г.

П Р О Т О К О Л
По чл.72, ал.1 от ЗОП

От работата на комисията, назначена със Заповед № 3-343/19.11.2015 г. на Изпълнителния
директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на
консумативи за автоматичен инжектор и диспенсър към РЕТ/СТ" в УМБАЛ
„Александровска" ЕАД, открита с Решение № 3-303 от 19.10.2015 г. на Изпълнителния
директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД и обявление, публикувано на страницата на
Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 00360-2015-0016.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христина Попсавова - химик в Клиника по Нуклеарна медицина
Членове:
1. инж. Делян Жеков - химик в Клиника по Нуклеарна медицина
2. Даниела Цекова - главен юрисконсулт
3. Гергана Дерменджиева - началник отдел „Обществени поръчки"
4. Милен Димитров - юрискосулт в в отдел „Обществени поръчки"

На закрито заседание, проведено на 19.11.2015 г., комисията установи съответствието на
представените от „Канбера Пакард България" ЕООД документи. Участникът отговаря на
критериите за подбор, поставени от възложителя. Това обстоятелство комисията отрази в
изготвения на основание чл.68, ал.7 от ЗОП протокол.

С писмо с изх. №2933/23.11.2015г. комисията изпрати копие от Протокол ВТ №
11527/23.11.2015 г. на „Канбера Пакард България" ЕООД АД и го публикува в профила на
купувача.

На основание чл.71 от ЗОП, комисията разгледа представените документи в плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката" за установяване съответствието им с изискванията на
възложителя.

„Предложение за изпълнение на поръчката" на „Канбера Пакард България" ЕООД
Участникът е изготвил Техническо предложение по образец на Възложителя - Приложение

№3 от документацията за участие. Предложените консумативи съответстват на изискванията на
възложителя, посочени в предмета на поръчката и техническа спецификация - Приложение №1
от документацията за участие. Участникът е предложил изпълнение на поръчката при следните
условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца.
2. Срок на изпълнение на доставка по всяка заявка ще бъде не по-дълъг от 30 /тридесет/

календарни дни от датата на заявката.

На основание чл.69а, ал.З от ЗОП, с писмо изх. № 2934/23.11.2015 г., публикувано в
профила на купувача, комисията съобщи за деня и часа на отваряне на плик № 3 „Предлагана
цена".



На 27.11.2015г. в 9:00 часа, комисията се събра за да отвори и обяви ценовата оферта на
допуснатия участник. На отварянето на ценовата оферта не присъства представител на „Канбера
Пакард България" ЕООД.

Председателят на комисията отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия участник:

Ценово предложение на „Канбера Пакард България" ЕООД.

Обща стойност на консумативите, предмет на поръчката 169 534 лв. /сто шестдесет и
девет хиляди петстотин тридесет и четири лева/ с включен ДДС.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата въз основа на посочения в Обявлението
за обществената поръчка критерий „Най-ниска цена".

В резултат от работата си, комисията прави следното класиране:
1-во място - „Канбера Пакард България" ЕООД.

На основание чл.72, ал.З от ЗОП, комисията предава на Изпълнителния директор
настоящия протокол заедно с Протокол ВТ№ 11527/23.11.2015 г. по чл. 68, ал.7 от ЗОП .

Дата на съставяне на протокола: .г?.. 1. ;г...' 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христина Попсавова
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Делян Жеков. ?-
2. Даниела Цекова
3. Гергана ДерменджиеЕ
4. Милен Димитров


