
ПРОТОКОЛ № 2/28.12.2016

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпф 
на публично състезание за възлагане на обществена п 

стерилизация на инструментариум, работно облекло
нуждите на „КОЦ - Пловдив" ЕО

лите оферти за провеждане 
(ъчка с предмет: „Пране и 
постелъчен инвентар за
Д"

ксен онкологичен център - 
ов" № 15а, се събра Комисия

Днес 28.12.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на „Комп 
Пловдив" ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Апри 
за провеждане на публично състезание за възлагане на обЬествена поръчка с предмет: 
„Пране и стерилизация на инструментариум, работно облек|ло и постелъчен инвентар за 
нуждите на „КОЦ - Пловдив" ЕООД", назначена със Заповед № 331/19.12.2016г. на 
управителя на „КОЦ - Пловдив" ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:адв. Елена Филева - външен юридически консултант в „КОЦ -
Пловдив" ЕООД
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева -  Икономист обществени поръчки в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
2. Силвия Леонидова - и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
3. Иванка Салабашева - старша мед.сестра в Операционна в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
4. адв. Юлиян Ковачев - Външен юридически консултаЦнт в „КОЦ - Пловдив" ЕООД

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Петя Динчийска - технически сътрудник в „КОЦ - Плс

Комисията продължи работата си по разглеждането 
провеждане на публично състезание за възлагане на общестр 
на комисията констатира, че са спазени разпоредбите на 
комисията е обявила в профила на купувача датата, часа 
ценовите оферти.

На днешното заседание не присъстват участниците 
упълномощени представители, както и представители 
осведомяване.

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовите 
по реда на постъпване на офертите, както следва:

вдив" ЕООД,

на постъпилата оферта за 
ена поръчка. Председателят 
чл.57 ал.З от ППЗОП, като 
и мястото на отваряне на

в процедурата или техни 
на средствата за масово

предложения на участниците

1. УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД, гр. Пловдив - оферта с вх
Установи се наличието един брой запечатан плик с 

параметри.
1. Пране на операционно работно облекло - 2,20 лв./кг. БеЬ
2. Стерилизация на инструментариум, операционно бел 

превързочни материали -  5,00 лв./бр.барабан без ДДС 
Общо: сбор от единичните цени - 7,20 лв. без ДДС

С това публичната част от заседанието на Комисията приключи. Комисията реши да 
продължи работата си и пристъпи към разглеждане на ценовото предложение с проверка 
на съответствието на представената от участника цено|ва оферта с образеца на 
Възложителя.

№ 2353/16.12.2016г.:
надпис „Предлагани ценови

ДДС
Ьо, облекло на персонала и
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След проверката на съответствието на образеца на Ценовото предложение, 
Комисията установи, че отговаря на Образец № 11 от одобрената документация на 
Възложителя.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
изискванията на закона и Възложителя в документацията за участие, въз основа на което 
допуска до следващ етап участника.

Комисията пристъпи към класиране на участника според обявения в условията 
критерий за възлагане "икономически най-изгодна оферта" по критерий за възлагане 
"най-ниска цена" -  чл. 70, ал. 2, т. 1.

Комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ :

I. Комисията класира участника както следва:
На Първо място: УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД, гр. Пловдив със:
1. Пране на операционно работно облекло - 2,20 лв./кг. Без ДДС
2. Стерилизация на инструментариум, операционно бельо, облекло на персонала и 

превързочни материали - 5,00 лв./бр.барабан без ДДС
Общо: сбор от единичните цени - 7,20 лв. без ДДС

II. Комисията предлага на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен 
инвентар за нуждите на „КОЦ - Пловдив" ЕООД" да сключи Договор за изпълнение на 
обществена поръчка с класираният на първо място участник, а именно УМБАЛ „Св. 
Георги"ЕАД, гр. Пловдив.

С това комисията приключи работата си на 28.12.2016г. в 12.30 ч. и натоварва 
Председателя да предаде протоколите от работата на Комисията на Възложителя, ведно с 
цялата документация.

Настоящият протокол се състави на 28.12.2016 година и се подписа от Председателя 
и членовете на Комисията
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