
ПРОТОКОЛ №1

От дейността на комисия във връзка с процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на лекарствени  
средства и превързочни материали за нуждите на УСБАЛЕ „ АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ" Е АД , по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 
„ Доставка на лекарствени средства" и обособена позиция 2 Доставка на 
превързочни м атериали”

Днес, 30.08.2016 г., в 10:00 часа в заседателната зала на единадесетия етаж 

на , в сградата в "УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ” ЕАД, град София, ул. "Здраве" №  2, в 

изпълнение на Заповед №  167/30.08.2016 г., издадена от И зпълнителния 

директор на болницата, комисия в състав:

Председател: Проф. Д-р Доц. Цветалина Танкова -  началник на втора клиника по 

ендокринология и болести на белите  дробове

Членове:

1. Доц. Д-р Атанаска Еленкова- ендокринолог в първа клиника по ендокринология 

и болести на обмяната;

2. Йордан Влахов -  ендокринолог в Трета клиника по ендокринология и болести 

на обмяната;

3. Юлиян Стойнов -  анестезиолог;

4. Лъчезар Соколов- управител на болничната аптека;

5. Мария Кованджиева -  гл. Счетоводител;

6. Ваня Толева - юрист

Резервни членове:

1. Красимир Апостолов- юрист

2.Радка Димова -  счетоводител

3. Юлия Андреева- ендокринолог в първа клиника по ендокринология и болести 

на обмяната

проведе редовно заседание за отваряне, разглеждане, оценка и класиране 

на офертите, представени от участниците в открита процедура по Закона за 

обществените поръчки с предмет: Доставка на лекарствени средства и

превързочни материали за нуждите на УСБАЛЕ „ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД , по две



обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „ Доставка на лекарствени  

средства" и обособена позиция 2 Доставка на превързочни материали"

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите 

със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете  й по чл.52 

от ППЗОП.

Получените 6 /шест/ броя оферти се предадоха на председателя на 

комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. П ротоколът  се подписа от 

предаващото лице -  Мирослава Тасева на длъж ността секретар и от председателя 

на комисията.

Комисията констатира, че опаковките на участниците / постъпилите 

предложения/ са представени в указания от Възлож ителя  срок и съобразно 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния 

срок за получаване на оферти пред мястото, определено  за подаване на оферти не 

са регистрирани чакащи лица. При приемане на офертите, същите са 

регистрирани в Регистър на подадените оферти" при деловодството  на 

Възложителя, като върху опаковките е отбелязан  входящ номер, датата и часът 

на получаването. Подадените офертите са представени в запечатан, непрозрачен 

плик и с ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили необходимата 

информация, изискуема от Възложителя.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър 

на подадените оферти, а именно:

Участник №  1 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с оферта №  255, постъпила на 

29.08.2016г\, в 11:19 часа;

Участник №  2 - „АГАРТА ЦМ” ЕООД, с оферта №  256, постъпила на 29.08.2016 г\, в 

11:41часа;

Участник №  3 - „АЛТА  ФАРМАСЮ ТИКЪЛС” ЕООД, с оферта №  257, постъпила на

29.08.2016 г\, в 12:32 часа;

Участник №  4 - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с оферта №  258, постъпила на

29.08.2016 г\, в 13:20 часа;

Участник №  5 -  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с оферта №  259, постъпила на

29.08.2016 г\, в 13:27 часа;

Участник №  6 -  ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР, с оферта №  

260 постъпила на 29.08.2016 г\, в 14:15 часа;

След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в 

него участници, членовете  на комисията попълниха декларации в съответствие с



изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от 

членовете  на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертата не присъстват представители на 

участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието 

на всяка една от офертите по реда на тяхното постъпване. При отварянето на 

офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 

3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП.

Участник №  1 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с оферта №  255, постъпила на 

29.08.2016г\, в 11:19 часа

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.

Участник №  2 - „АГАРТА ЦМ” ЕООД, с оферта №  256, постъпила на 29.08.2016 г\, в 

11:41часа;

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.

Участник №  3 - „АЛТА  ФАРМАСЮ ТИКЪЛС” ЕООД, с оферта №  257, постъпила на

29.08.2016 г\, в 12:32 часа

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.



Участник №  4 - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с оферта №  258, постъпила на

29.08.2016 г\, в 13:20 часа

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.

Участник №  5 - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с оферта №  259, постъпила на

29.08.2016 г\, в 13:27 часа

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.

Участник №  6 - ТЪРГОВСКА ЛИ ГА  НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР, с оферта №  

260 постъпила на 29.08.2016 г\, в 14:15 часа;

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на 

опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на отделен  

запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 

членовете  на комисията подписаха техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията 

оповести съдържанието на опаковката на участника.

След извърш ените действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията.

В закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане по същество на 

представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка 

за съответствие с изискванията към личното  състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, при което установи следното:

Участник №  1 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, с оферта №  255, постъпила на 

29.08.2016г\, в 11:19 часа

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е



представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.

Участник № 2 - „АГАРТА ЦМ" ЕООД, с оферта №  256, постъпила на 29.08.2016  

г\, в 11:41часа;

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е 

представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.

Участник № 3 - „АЛТА ФАРМ АСЮ ТИКЪЛС" ЕООД, с оферта №  257, постъпила  

на 29.08.2016 г\, в 12:32 часа

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е 

представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.

Участник № 4 - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с оферта №  258, постъпила на

29.08.2016 г\, в 13:20 часа

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е 

представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.

Участник № 5 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с оферта №  259, постъпила 

на 29.08.2016 г\, в 13:27 часа

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е 

представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.

Участник №  6 - ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР, с оферта 

№  260 постъпила на 29.08.2016 г\, в 14:15 часа

След извършената проверка Комисията не установи непълноти  и 

несъответствия на информацията, представена от участника. Участника е 

представил всички необходими документи и се допуска до етап оценка на 

Ценовите предложения.



Председателят на Комисията свиква публично заседание и определя дата и час 

за отваряне на плика с надпис „ Предлагани ценови параметри" на 12.10.2016 

г.от 10,00 ч в сградата на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД , ет.11, заседателна 

зала.

Да се публикува информация в профила на купувача на Възлож ителя , като 

се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или  техни упълномощ ени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която 

се извършва отварянето.

Комисията приключи своята работа на 05.10.2016г в 14,00 часа, като 

същата проведе общо 3 (три) закрити заседания.

Подписали протокола:

Председател: Проф. Д-р Доц. Цветалина Танкова -  (п)

Членове:

1. Доц. Д-р Атанаска Еленкова- (п);

2. Йордан Влахов -  (п);

3. Юлиян Стойнов -  (п);

4. Лъчезар  Соколов-(п);

5. Мария Кованджиева -  (п);

6. Ваня Толева - (п);


