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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за провеждане на процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет "Доставка на иригационни разтвори за интра- и постоперативно 
приложение за УМБАЛ ’’Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е открита на 
основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с Решение №-РД-03-35/24.07.2019 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0012. 
Състав на комисията:

Председател: Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
Членове: 1. Катя Димова - гл.м.с.

2. Владимир Вълков -  юрисконсулт

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР КОРУКОВ,
На основание чл. 60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/, с настоящия доклад Ви информирам, че назначената със Заповед №- 
РД-02-321/31.07.2019 г. комисия приключи работата си. По време на преговорите с 
единствения участник в процедурата „Б. Браун Медикал” ЕООД страните не постигнаха 
договореност за намаляване на цената. Общата прогнозна стойност на поръчката е 
90 300,00 лв. без ДДС. Ценовото предложение на участника е на обща стойност 75 820,00 
без ДДС. Крайните цени за една опаковка, изчислени на база оферирана цена на 1 л. без 
ДДС са подробно описани в протокола от извършеното договаряне, състояло се на 
31.07.2019 г. от 10.00 часа. Бидейки единствено, ценовото предложение на участника се 
явява най-ниската цена. Комисията го класира на първо място и предлага да бъде сключен 
договор за изпълнение на обществената поръчка с фирма „Б. Браун Медикал” ЕООД.

В изпълнение разпоредбата на чл.60, ал.З от ППЗОП, настоящият доклад ведно с 
протокола от извършеното договаряне и представената от „Б. Браун Медикал” ЕООД 
оферта се представя на възложителя за утвърждаване на .$$08.2019 г.

С уважение, ~ ~  —------------- —___
Комисия в състав: Румяна Д оган____  ___  ____

Катя Димова
Владимир Въ Заличено съгл. чл. 2, ал. 2 от 33/1Д
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