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основание чл. 23 от 33ЛД

П Р О Т О К О Л № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 114/30.06.2017 г. на 
управителя на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД -  д-р Павлина Мичева за провеждане на 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „М БАЛ -  
КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”, открита с Решение № 97/08.06.2017 г.5 публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 01138-2017-0001

Днес, 05.07.2017 г. в 10:00 часа в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис Г  № 12, 
Администрация, ет. 1, сграда на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, комисия в състав:

Председател: Женифер Прйраз -  правоспособен юрист
Членове:
1. Марияна Пенчева-Дончева -  магистър фармацевт
2. Диана Бончева -  главна медицинска сестра
се събра в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 12, Администрация, ет. 1, сграда на 

„МБАЛ -  КУБРАТ* ЕООД в изпълнение на Заповед № 114/30.06.2017 г. н? управителя 
на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД -  д-р Павлина Мичева, за провеждане на публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 
продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, гр. 
Кубрат”, открита с Решение № 97/08.06.2017 г., публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП с уникален номер 01138-2017-0001 и започна работа в 
пълен състав.

На заседанието присъсват всички редовни членове на комисията, с което е налице 
необходимия кворум за вземане на валидни решения.

В определения час за отваряне на ценовите оферти на участниците не присъстваха 
представители на участниците, техни упълномощени лица, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.

Председателят припомни, че съобразно изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, 
комисията е разгледала офертата на участника, за което е установила че отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
въз основа на това е допуснат до следващия етап на процедурата. Комисията е 
извършила проверка за съответствие на техническото предложение с предварително 
обявените условия относно неговото съдържание. Действията на комисията саотразени в 
подписания от членовете й протокол.

Председателят припомни, че критерият за възлагане е «най-ниска цена».
В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение 

на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията не се отваря. До този етап е 
допуснатат един участник.

Допуснатия до този етап на процедурата е Фаркол АД -  пореден номер в 
регистъра -  1, с оферта вх. № 391/29.06.2017 г., 11:44 ч.

Председателят пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” 
на допуснатия участник.

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”
Участник Фаркол АД пореден номер в регистъра -  1, с оферта вх. № 

391/29.06.2017 г„ 11:44 ч.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” на 

допуснатия участник и оповести конкретното му предложение, както следва:



Предложена цена като сбор от предложените единични цени по колона: цена нг 
•диница мярка -  4 209,59 лв. без ДДС и 5049,11 лв. с ДДС.

С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи. 
Комисията на същата дата и в същия състав продължи своята работа в закрито

II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК 
.ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ < 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Преди да пристъпи към оценка по избрания от възложителя критерий, комисията 
следва да провери дали ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие 
с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши проверка на съзържанието на Плик „Предлагани ценови 
параметри“ на участника и установи, че той съдържа „Ценово предложение“ -  Образец 
№ 4 -  оригинал, попълнен и подписан, както и приложен към него Образец № 4.1. 
Единични цени за предвидените в Техническата спецификация видове лекарствени 
продукти и медицински консумативи на хартиен и електронен носител. Също така, 
представеното от участника ценово предложение не надвишава прогнозната стойност на 
обществената поръчка.

Комисията извърши проверка за числови и аритметични грешки и не установи
такива.

С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение па 
участника и приложението към него са съобразени с изискванията на Възложителя и 
следва да се приемат за валидни.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО КРИТЕРИЯ ’’НАЙ- 
НИСКА ЦЕНА”

1-во място - Фаркол АД - цена на единица мярка -  4 209,59 лв. без ДДС и 
5049,11 лв. с ДДС.

С оглед на извършените до момента действия, отразени в Протокол № 1 и 
настоящия протокол, комисията взе следното решение:

Комисията предлага на управителя на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД за изпълнение 
на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински 
консумативи за нуждите на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”, открита с 
Решение № 97/08.06.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
с уникален номер 01138-2017-0001 да бъде избран за изпълнител и да бъде сключен 
договор с класирания на първо място участник, а именно Фаркол АД с оферта вх. № 
391/29.06.2017 г„ 11:44 ч.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на
05.07.2017 г., както слепва:----- *--------------------------------------- -
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ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 05.07.2017 г. комисия, назначена със Заповед № 114/30.06.2017 г. на 
управителя на „МБАЛ -  КУБРАТ’ ЕООД -  д-р Павлина Мичева за провеждане на 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ -  
КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”, открита с Решение № 97/08.06.2017 г., публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 01138-2017-0001 в 
състав:

Председател: Женифер Пойраз -  правоспособен юрист

Членове:

1. Марияна Пенчева-Дончева -  магистър фармацевт

2. Диана Бончева -  главна медицинска сестра

След като приключи своята работа предаде на възложителя Протокол № 
1/30.06.2017 г. и Протокол № 2/05.07.2017 г. от работата на комисията, заедно с цялата 
документация.

Заличена информация, на 
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(Ж. Пойраз)

Членове? _____________ _
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