
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

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 19.09.2016 г. в 15:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

             1.  

   Членове:  

2.       Заличено 

3.             обстоятелство 

4.              съгласно чл.2 

5.       от ЗЗЛД 

 

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за  

„Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ “Свети 

Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени 

поръчки и одобрената документация за участие в процедурата с Решение № 2928/ 03.08. 

2016г.  на Управителя на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом.  

             

На комисията бяха представени 9 /девет/ оферти, със следните входящи номера, 

регистрирани в деловодството на лечебното заведение, и в протокола по чл 48, ал. 6 от 

ППЗОП, както и участиетието им за обособените позиции,  а именно: 

 

№ Фирма Вх. № и дата Час 

1 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София, 

поз. 7,9,10 и 11 

3305/08.09.2016г. 13:45 ч. 

2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. София, поз. 10 3350/14.09.2016г. 10:00 ч. 

3 „Медекс“ ООД, гр. София, поз. 1,2,3,4,5 и 6 3351/14.09.2016г. 10:05 ч. 

4 „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе, поз. 7, 9 

и 10 

3360/15.09.2016г. 09:10 ч. 

5 „Фьоникс фарма” ЕООД, гр. София, поз. 1,2 и 

5 

3362/15.09.2016г. 11:40 ч. 

6 „Софарма Трейдинг” АД, гр. София, поз. 

1,2,5,13 и 14 

3378/16.09.2016г. 10:10 ч. 

7 „Фрезениус медикъл кеър България” ЕООД, 

гр. Габрово, поз. 7, 8 и 12 

3380/16.09.2016г. 10:27 ч. 

8 „Унифарм“ АД, гр. София, поз.6 3381/16.09.2016г. 10:30 ч. 

9 „Екос Медика“ ООД, гр. София, поз. 15 3387/16.09.2016г. 15:00 ч. 

   

       По време на отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците и 

външни лица в процедурата. 

       Членовете на комисията подписаха декларация за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 

от ЗОП и задължението по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.   

       Комисията пристъпи към отваряне на офертите след като се убеди, че цялостта и 

външният им вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и 

документацията за участие. 



       Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с  

нормативните изискванията и започна да проверява представените оферти от участниците  

съдържат ли всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и  

съдържание.  

         Отварянето на офертите започна по реда на тяхното подаване,  и трима от членовете на 

комисията подписаха  техническите предложения от офертите, както и пликовете с ценовото 

предложение на  същите.  

         Като се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за  обществената 

поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в процедурата, комисията 

констатира следните несътветствия относно представените документи от участниците и 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие в процедурата за участник:  

      

 №1 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София - в ЕЕДОП в част I  не е посочен номера 

на обявлението за поръчката; част  IV, В, 2 – не е попълнена информация за техническите 

лица или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката особено тези, 

отговарящи за контрола на качеството; част  IV, Г – не е попълнена информация за 

стандартите за осигуряване на качеството. 

 

№2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. София - в ЕЕДОП в част I  не е посочен номера на 

обявлението за поръчката  

 

№ 4 „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - в ЕЕДОП в част II  – не е попълнена 

информация дали  икономическия оператор е микро-, малко или средно предприятие. 

 

№ 7 „Фрезениус медикъл кеър България” ЕООД, гр. Габрово - в ЕЕДОП – незаверени и 

неномерирани страници (1 до 23), в част I  не е посочен номера на обявлението за 

поръчката; в част I  не е попълнена информация за наименованието на възложителя и за коя 

обществена поръчка се отнася; част  IV, В, 9 – непълна информация за инструментите 

съоръженията или техническото обурудване, които ще бъдат на разположение за 

изпълнение на договора. 

 

№8 „Унифарм“ АД, гр. София - в ЕЕДОП – в част III, В - не е попълнена информацията за 

предсрочно прекратен договор за обществена поръчка, част  IV, В, 2 – не е попълнена 

информация за техническите лица или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение 

на поръчката особено тези, отговарящи за контрола на качеството 

 

№9 „Екос Медика“ ООД, гр. София - в ЕЕДОП – в част  IV, В, 2 – не е попълнена 

информация за техническите лица или органи, които ще бъдат използвани при изпълнение 

на поръчката особено тези, отговарящи за контрола на качеството 

- Не е представена в офертата Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Приложение № 3 

 

 

             Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител.  

              

              Комисията реши :  

 

             1.Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или  

изискванията към личното състояние на кандидатите или  участниците се установи липса,  

непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа  грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да 

представят нова  информация, да допълнят или да пояснят представената информация) и 

чл.54, ал.8 от ППЗОП (Когато установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително  нередовност или фактическа грешка, или несъответствие  с 

изискванията към личното състояние  или критериите за подбор, комисията ги посочва в 



протокола по ал. 7 и изпраща протокола на  всички кандидати или участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача), комисията  изпраща настоящия протокол до  

участниците и го публикува в Профила на купувача.  

             2.Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването 

на  протокол №1 от участниците.  

             3.Да се събере отново след изтичане на срока по т.2 за да  продължи работата.  

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.подпис                 

 ЧЛЕНОВЕ: 2. подпис   

          

                     3. подпис   

        

         4. подпис   

         

         5. подпис   

                       


