
ПРОТОКОЛ  
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 155 от 08.07.2016 

г. 
 

Днес 22.07.2016 г. в 16:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

             1. Д-р Виталий Тодоров Илиев, Длъжност – Началник Организатор 

лечебна дейност  

   Членове:  

2. Райна Крумова Петрова, Длъжност – Счетоводител (резервен 

член); 

3. Д-р Боряна Петрова Стойновска – Началник Клинична 

лаборатория  

4. Павлинка Цветанова Николова, Длъжност – Счетоводител; 

5. Димитрина Борисова Илиева, Правоспособен юрист с 

удостоверение № 2162/ 18.03.1999 г. 

 

           Във връзка със Заповед № 155/08.07.2016 г. се събра за да продължи 

работата си в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на медикаменти, медицински консумативи, 

медицински изделия за ортопедия  и лабораторни реактиви /съгласно 

спецификация/ за нуждите на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, 

гр. Лом”, открита с Решение № 1153/27.03.2015г., съобразно мотивите, 

изложени в Решение № 323 от 18.05.2016 г. на Комисията за защита на 

конкуренцията. 

            Комисията след като преразгледа дейността си и направените 

констатации в протоколи: № 1/14.05.2015г., №2/29.05.2015г., №3 от 

09.06.2015г., №4 от 25.06.2015г. №5 от 06.07.2015 г. , №6 от 08.07.2015 г. и 

№7 от 14.07.2015 г. , анализира техническата експертиза на вещото лице 

назначено с Определение № 237 / 13.04.2016 г. от Комисията за защита на 

конкуренцията и напълно я приема за правилна.  

           Поради това, че за поредни номера  950 и 951 от обособена позиция 

№ 3 са представени две оферти, едната от които не отговаря на условията 

на възложителя, офертата на „Айф фарма“ ЕООД гр. София е единствена 

за оценяване от комисията.  

          Въз основа на гореизложеното, комисията: 

1. Единодушно реши и предлага на възложителя да бъде отстранен от 

процедурата участникът ”Електромед България” ЕООД гр. Пловдив с 

оферта № 1645/13.05.2015 г. за поредни номера  950 и 951 от обособена 

позиция №3, която оферта не отговаря на предварително обявените 

условия – чл.69,ал.1 т.3 от от ЗОП / отм с §4 от ПЗР на ЗОП – ДВ бр.13 от 

16.02.2016г./. 

 

 

 



2. Класира на първо място участника „Айф фарма“ ЕООД гр. София за 

поредни номера  950 и 951 от обособена позиция № 3 с оферта № 

1646/13.05.2015 г. . 
 

С това комисията приключи възложената работа със Заповед 

№155/08.07.2016 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. Д-р В.Илиев            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           2. Р. Петрова               подпис 

                                               3. Д-р Б. Стойновска  подпис 

                                              4. П. Николова            подпис                                                

                                              5. Д. Илиева                подпис 

 

 

Получил протокола и документацията на : 25.07.2016 г. 

          ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис 

      Д-Р ГЕОРГИ ТОМОВ САВКОВ 

      УПРАВИТЕЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


