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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

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 открита процедура за обществена поръчка с предмет „Абонаментно сервизно 
обслужване на апарат за интраоперативно лъчелечение „IntraBeam”, произведен от Carl 
Zeiss, намиращ се в Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок 
от 36 месеца”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03 -  9/23.02.2018 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0004.

На 18.04.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворен 
плика е ценовото предложение на единствения участник „Дарис МС” ЕООД С писмо 
публикувано на Профила на купучава на 12.04.2018 г. участника беше надлежно уведомен за 
времето и мястото на отваряне на Плик № 3. На заседанието на комисията не присъства 
упълномощен представител на участника.

След като отвори плика е ценовото предложение на единствения участник и оповести 
предлаганата цена, комисията провери финансовото предложение за съответствие с 
изискванията на документацията.
Цената от офертата на „Дарис МС” ЕООД е:
Предлагаме месечна цена за абонаментно сервизно обслужване на апарат за интраоперативно 
лъчелечение „IntraBeam”, произведен от Carl Zeiss -  4 500.00 лв. без ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката в това 
число и разходите по транспорт на частите за калибриране до Германия и обратно до УМБАЛ 
"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД .

Отправеното предложение на участника е единствено и не подлежи на сравнение е 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 „Дарис МС” ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка 
класирания на първо място участник „Дарис МС” ЕООД.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по отваряне са е ценовото

Забележка:

предложение и класира •'то на единствения участник, и е подписан на 2018 г.
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