
 

ПРОТОКОЛ №4 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед №216/19.09.2016г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

 „Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при 

МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом” - УНП 00463-2016-0004, 
открита с Решение № 2928/ 03.08. 2016г. 

 

        Днес 18.10.2016 г. в 15:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

             1. Петя Димитрова Иванова - Организатор 

   Членове:  

2. Светлана Валентиновна Гюрова – Вр.ИД Началник Хемодиализа  

3. Соня Борисова Стефанова-Симеонова – Вр. ИД Управител болнична аптека 

4. Павлинка Цветанова Николова - счетоводител 

5. Димитрина Борисова Илиева, Правоспособен юрист с удостоверение № 2165/ 

18.03.1999 г. 

се събра за да продължи работа си в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по 

хемодиализа при МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом”. 

Във връзка с разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП и изготвеното уведомителнo 

писмo с изх. №3670 от 13.10.2016 г.,публикувано в Профила на купувача на интернет 

страницата на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД и изпратено до участниците 

в процедурата, с коeто два дни предварително бяха уведомени за деня и часа на 

отварянето и оповестяването на ценовите предложения, на заседанието не присъстваха 

представители на участниците или други лица съгласно чл. 54 , ал. 2 от ППЗОП. 

 Комисията единодушно реши да отвори запечатените пликове с Ценовите 

предложения от представени оферти на допуснатите до този етап участници по реда на 

тяхното подаване.  

Членовете на комисията подписаха съдържанието на ценовите предложения. 

Комисията реши на продължи работата си на 19.10.2016 г. с изготвянето на 

Приложение  № 1, в което нанесе  ценовите предложения на всички редовни такива.  

            Във връзка с изготвеното Приложение № 1, в което са нанесени ценовите 

предложения на участниците в процедурата, комисията констатира, че има ценови 

предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, което налага приложението на  разпоредбата 

на чл.72, ал.1 от ЗОП, а именно да се иска обосновка за предложената цена от 

участници „Булмар МЛ“ ООД, гр. София и „Етропал Трейд” ООД, гр. Етрополе за 

позиция №10 -  „Пункционни игли за АV анастомоза или протеза”. 

Комисията реши да продължи дейността си след получаване на обосновките за 

да ги  разгледа и да класира  участниците в процедурата. 

 

                 С това комисията приключи работата си за деня.  

 
КОМИСИЯ:   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.П.Иванова                   

 ЧЛЕНОВЕ: 2.С.Гюрова 

                     3.С. Стефанова – Симеонова  чл. 2 от ЗЗЛД 
         4. П.Николова 

                     5. Д. Илиева  


