
С П Е Ц И А Л И З И Р А Н А БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЧЕНИЕ П О Б Е Л О Д Р О Б Н И БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

КГофия 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

П Р О Т О К О Л №1 

от ..<$?.*.(?.@t 2016 г. 

За разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в открита процедура с предмет: 
Доставка на Вакуум помпа за дренаж и Робот за архивиране на DICOM образи върху CD/DVD в 
СБАЛББ "Света София" ЕАД, открита с Решение № 272 / 08.04.2016г. на Изпълнителния Директор на 
болницата с Уникален номер в РОП 00600-2016-0002 и публикувана на страницата на ОВ на ЕС под № 
2016/S 072-125718 от 13.04.2016г.. 

На основание Заповед № 368 / 25.05.2016 год. на Изпълнителния Директор на СБАЛББ „Света 
София" ЕАД, на 25.05.2016 г. от 10.00 часа в аудиторията на болницата се събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Данаил Петров - началник КЕХ 
ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Валери Атанасов - началник отделение Образна диагностика 

2. Мариана Иванова - старша мед. сестра 
3. инж. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки 
4. Елеонора Стойнова - юрисконсулт 

Оферти за участие в процедурата са подали, както следва: 
1. Вх. № 704 / 20.05.2016 г. - "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД 
2. Вх .№ 705 / 20.05.2016 г. - "ЕНДО МЕД" ООД 

I. Отваряне на офертите: 
В изпълнение Чл.68, ал.1 от ЗОП, комисията получи от Възложителя представените оферти по 

опис. Комисията се увери, че е изпълнено изискването на Чл.57, ал.1 от ЗОП, офертите да се представят 
в запечатан, надписан и непрозрачен плик. 

Преди да отворят офертите, членовете на Комисията подписаха декларация по Чл.35, ал.1 и ал.2 от 
Закона за обществени поръчки. 

На заседанието, на което Комисията извърши действията по Чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, не 
присъстваха представители на участниците. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три 
отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис "Документи за подбор", плик № 2 с надпис "Предложение 
за изпълнение на поръчката" и плик № 3 с надпис "Предлагана цена". 

За всяка една от офертите: 
> Трима от членовете на комисията подписаха плик №3; 
> Комисията отвори плик №2 и отново трима от членовете на комисията подписаха 

документите в него; 
> Комисията отвори плик №1 и оповести документите, които той съдържа. 
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След като Комисията приключи действията по чл.68, ал.4 и ал.5. приключи публичната част на 
заседанието. 

На свое последващо заседание. Комисията разгледа документите в плик №1 на всеки един 
участник, относно тяхната пълнота и редовност и констатира: 

1. Вх. № 704 / 20.05.2016 г. - "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД- всички изизскуеми по ЗОП и от 
Възложителя документи в плик №1 са налични и редовни 

2. Вх. № 705 / 20.05.2016 г. - "ЕНДО МЕД" ООД - липсва Приложение №18 Представяне на 
участника; Липсва Декларация по Чл.47, ал.9 от ЗОП по образец на Възложителя /Приложение 
№6 от документацията за участие в процедурата/; Липсва Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по 
приложен образец на Възложителя /Приложение №7 от документацията за участие в 
процедурата/; Липсва Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник 
- по приложен образец на Възложителя /Приложение №8 от документацията за участие в 
процедурата/; Липсва превод на български на Декларацията на производителя относно датата на 
производство на предлаганата апаратура. 

На основание Чл.68, ал.8 от ЗОП. протоколът се изпраща до участниците в процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Данаил Петров -

ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Валери Атанасов - ... 

2. Мариана Иванова -

3. инж. Анна Малечкова - .. 

4. Елеонора Стойнова -
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