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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 17.03.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет 
"Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за 
УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД по прекратени позиции и нови лекарствени 
продукти", обявен с Решение РД-03-14/19.02.2015 г., назначена със Заповед № - РД -  02- 
141/17.03.2015 г. в състав:

Председател: д-р Великова -  Клиника по медицинска онкология

Членове: 1. д-р Ганчева-Клиника по медицинска онкология 
2. маг. фармацевт Райкоаа-н-к болнична аптека 
3 Владимир Вълков -  Юрисконсулт 
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъства г-жа Веска Колева-надлежно упълномощен представители на 
участника „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД.

Комисията установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, както следва:

1 .„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД-оферта№ 1/16.03.2015г.
2. „МЕДЕКС” ООД - оферта № 2/16.03.2015 г.
3. „МАРИМПЕКС 7” ЕООД - оферта № 3/16.03.2015 г.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите на 
участниците и провери за наличието на три отделни запечатани плика за всяка обособена 
позиция, за която участват. По трима от нейните членове и представителя на участника 
„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД подписаха пликовете с №№3 на участниците. След 
това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й и представителя на 
участника „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД подписаха всички документи, съдържащи 
се в тях. Комисията отвори пликовете с №№ 1 на участниците, оповести документите и 
информацията, които те съдържат и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, 
т.14 от ЗОП.

Комисията продължи с проверка на наличността и съответствието на документите и 
информацията пликове № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и съответствието на 
представените от участниците документи в пликове № 1 на офертите с критериите за 
подбор, по реда на отварянето, както следва:
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1.„AJITA ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5. Всички документи, съдържащи се в 
офертата на участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, 
приложен към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на 
участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в 
процедурата.

2.„МЕДЕКС” ООД: Офертата на участника е за обособени позиции №№ 3, 4 и 5. Всички 
документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и 
комисията го допуска до участие в процедурата.

3.„МАРИМПЕКС 7” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция №3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

За обособени позиции №№ 1 и 2 няма подадени предложения. Комисията предлага на 
възложителя на основание чл. 39, ал. 1 т.1 от ЗОП за тези обособени позиции процедурата 
да бъде прекратена.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата, съответствието на 
документите с критериите за подбор и предварително обявените от възложителя условия. 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на ./$.03.2015г.

Комисия:

Председател:

Членове: 1.

 /д-р Великова/

..../д-р Ганчева/


