
ЕНТЪР ЗА СПЕШНА
протокол

N91/18.12,2018г.
За отваряне на офертите

Днес, 18,'12,2018 r, от10:00 часа в ЦСМП - Русе, комисия за провецдане на

оlкрита процедура за обществена поръчка с предмет 'доставка на нови резервни части

за автомобилите на ЦСМП-Русе през бюдхетната 2019 г." съгласно Публична покана в

АОП 908З935, назначена сьс Заповед N9 РД-01-24118,12,2018 r, на директора на ЦСМП-

Русе, в състав:

Председател: инж, Величко Великов, нач автокомплекс и

членове : 1, Красимира Попова - главен счетоводител
2, Вищqан Мустафова отг. процедури;
3, Милен калинов - механик;
4, адв, Даниела Иванова- юрист

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по
чл, 10З ал, 2 от зоп,

В срок е постьпил един плик с конкурсна документация с вх, Ne 26-01-2l14 -12-2О18 r,

Комисията се подписа на получения офертен плик и го отвори, провери наличието
на запечатаните непрозрачни пликове.

аокчменmацчя Вх. N9 26-01-2
Заявление за участие дА
Удостоверение за аfiуално състояние от Агенцията по
вписване-тъоговски Dегистъ0

дА

доказателства за техн. възм. по чл, 5] от зоп нЕ
декларация ;ta отсъствие на обст. по чл. 47 ал, 1 и ал-2 от
3оп:

дА

списък на документите, подписан от кандидата или упълн,
поедст.

дА

ЕИК, данъчна регистрация; м
Ценово предложение в отделен, запечатан плик дА
Валиден сертификат по lso 9001-2008 или еквивалент за
внос, тьрговия и качество на търryваните артикчли

дА

Комисията провери съответствието на документите със списъците по
изискванията на чл. 56 ал. 1 т, 14 от3оП.

Документите на участника с вх. N9 26-01-2 отговарят на изискванията по ЗОП,
След като прецени редовността на предложенията и допусна до оценка участника

в конкурса, комисията пристъпи кьм разглех(дане на теническите и ценови предложения,
18,12.2015г,
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Дире

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-РУ

протокол
N9 2/ 1 8, '1 2,2 0,1 8 г.

За разглех(дан€ и оценяване на техническите преможения

,Щнес, 18,12,2018 г, от 10;20 часа в ЦСМП - Русе, комисия за провещqане на

открита процедура за обществена поръчка с 'Доставка на нови резервни части за

автомобилите на ЦСМП-Русе през бюджетната 2019 г," съrласно Публична покана в АОП

9О8З9З5, назначена със Заповед N9 РД-01-24/18.,12,2018 г, на дирекгора на l_]СМП-Русе в

сьстав:

Председател: инж, Величко Великов, нач автокомплекс и

членове : 1, Красимира Попова - главен счетоводител
2, Вих(qав Мустафова отг. процедуриi
3, Милен Калинов - механик:
4, адв, Даниела Иванова- юрист

Комисията отвори плика с техническите преможения на участника с вх. N9 26-01-2
При разглецдането и оценката на техническите предложения се получиха следните
резултати:

Техн чческч п реdложен чя : 26-01-2
Резерйни части По опис

Сертификати за произхода
пDедлаrаните доставки

и качеството на м

След като прецени
участника с Bx.Ns
лредложение,

редов}lостта на техническите преможения и допусна до оценка
26-01-2, комисията пристъпи кьм разrлецдане на ценовото

)н на 18.12,2018 г.Протоколът е съставен

Председате1 \,
Чпенове: 1, LVLL") 2 ...'y'U|. J

/



ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНД МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-РУСЕ

протокол
Ns 3/18,12,20,18г.

За отваряне на ценовите предложения

Днес, 18.12,2018 г- от 10:40 часа в цСМП - Русе, комисия за провеждане на

открита процедура за обществена поръчка с ,,.Щоставка на нови резервни части за

автомобилите на ЦСМП-Русе през бюджетната 2о19 г." сьгласно Публична покана в Аоп
9083935, назначена със Заповед N9 РД-01-24118,12,2018 r, на директора на l_|СМП-Русе в

състав:

Председател: инж, Величко Великов, нач автокомплекс и
членове : ], Красимира Попова - rлавен счетоводител

2, Вищqан Мустафова отr, процедури,
3, Милен Калинов - механик:
4, адв, Даниlла Иванова- юрист

Комисията отвори плика с ценовите преможения на участника с вх, Np 26-01-2
при разглецдането и оценката на ценовите преможения се получиха следните

резултати:

Це н ов u. п ре 0 л оже н u я п реd л оке н u я : 26-01-2
Резервни части По приложена оферта

Приложение -l_]eHoBa оферта 1 брой.

След като прецени редовността на ценовото предложение на участника
комисията пристъпи кьм оценяване и класиране на ценовото предложение,

в конкурса,

Членове:



ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА

протокол
Ns 4/18,12,2018 r,

3а класиране на ценовите предложения

Днес, 18,12.2О18 г, от 11:ОО часа в ЦСМП - Русе, комисия за провеждане на

открита процедура за обществена поръчка с "доставка на нови резервни части за

автомобилите на ЦСМП-Русе през бюджетната 2о19 г," съгласно Публична покана в Аоп

9о83935, назначена със Заповед N9 рд-о1-24118,12,2о18 r, на дирекгора на ЦСМП-Русе в

състав:

председател: инж, Величко Великов, нач автокомплекс и

"пЁ"о"" 
, 1 , Красимира попова - главен счетоводител

2. Вих(дан Мустафова отг, процедури;
з, Милен калинов - механик;
4, адв, Данцела Иванова- юрист

следоазгле)t(даНетоиоценкатанаценовотопредложениенаУчастникасвх'N9
26-01-2. ком;сията предлага на Възложи]еля следното кJlасиране

1. ЕТ r,ЕНИТА Татяна Тонкова" като единстнен участник и отговарящ на всички

технически изисквания на възложителя

на 18,12,2о,18 г, и е предаден на възложителя в срок заедно

с цялата докумен
Прото*ол"т е съ9rа

Членове:

Приел Пр

Дата: 18,1


