
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ТРОЯН” ЕООД

гр. Троян  ул.“Радецки” № 30 тел.: 0670/ 620  19
email:  mbal  _  troyan  @  abv  .  bg

П Р О Т О К О Л
№ 1

на основание чл. 103, ал. 1  от ЗОП от заседание на комисията, назначена
със  Заповед № A -  740/  13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ - Троян”
ЕООД  със  задача  да  разгледа,  оцени и  класира  офертите,  подадени за
участие  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет:  “Доставка  на   медикаменти  за  стационарните  отделения,
лекарствени  продукти  и  медицински  изделия  за  нуждите    на
отделение по хемодиализа”  при “МБАЛ - Троян” ЕООД

Днес,  13.07.2016 г. на основание чл. 103, ал. 1  от ЗОП, Комисията,
назначена със Заповед № A - 740/ 13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ -
Троян”ЕООД, в състав:

Председател: Мая Меицова - главна медицинска сестра при “МБАЛ
- Троян” ЕООД
и Членове:  

1.  Д-р  Станка  Шайлекова  -  началник  отделение  по
хемодиализа
2.  Маг.  ф-т  Йорданка  Ангелова  -  управител  болнична
аптека
3. Емил Цветанов - адвокат
4. Христо Недялков - програмист софтуерни приложения
 

се събра в 13.30 часа в конферентната   зала на лечебното заведение да
извърши  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите,  подадени  за
участие  в  открита  процедура   за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет:  “Доставка  на  медикаменти  за  стационарните  отделения,
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по
хемодиализа” при  „МБАЛ - Троян” ЕООД.
          Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на
представените оферти и Протокола по чл. 48, ал. 6.
          На публично заседание не присъстваха кандидатите в процедурата
или техни упълномощени представители.

mailto:mbal_troyan@abv.bg


          Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване, които бяха в запечатани непрозрачни опаковки.
          За участие в откритата процедура са подали документация 7 /седем/
фирми, както следва:   

1. Вх. № 1429/  04.07.2016 г. „Дъчмед Интернешанал” ООД   гр.София
1164 Лозенец ул.”Бигла” № 48 ет. 5. Участникът е подал оферта по
Обособена позиция № 4.  

2. Вх.  № 1429/  04.07.2016 г.  „МЕДИРЕН” ЕООД  гр. Сандански ул.
”Серес” № 14. Участникът е подал оферта по Обособена позиция №
2 и Обособена позиция № 4.  

3. Вх. № 1465/  08.07.2016 г. „Интергаленика” ООД гр. Пловдив 4003
ул.”Напредък”№  7   ПК  146. Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 2.  

4. Вх. № 1476/  08.07.2016 г. „Софарма Трейдинг” АД гр.София 1756
ул.”Лъчезар Станчев” № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,  ет. 12.
Участникът е подал оферта по Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 3.  

5. Вх. № 1480/ 11.07.2016 г. „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД гр.София  1700
ул.”Околовръстен  път”  №  199  а. Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3.  

6. Вх. № 1480/ 11.07.2016 г. „КРИСТЪЛКЛИЪР” ООД гр.София 1463
ул.”Пенчо Славейков” № 29 ет. 12, ап. 6. Участникът е подал оферта
Обособена позиция № 4.  

7. Вх.  № 1481  /  11.07.2016 г. „Соломед”  ООД  гр.София   1618  жк.
„Бъкстон”  ул.”Казбек”  №  49. Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 4 и Обособена позиция № 5. 

 
Комисията  отвори  и  констатира  съдържанието  на  подадените

опаковки по реда на тяхното постъпване. 
Провери за  наличието  на  отделен  запечатан  плик  с  надпис

„Предлагани ценови параметри“.
           Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
           С това публичната част от заседанието на комисията приключи.
           Комисията продължи с разглеждането на документите по чл. 39, ал.
2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя. 
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Опис на 
документите да да да да да да да

Заявление за 
участие и 
ЕЕДОП

да да да да да да да

Копие от 
регистрация
по БУЛСТАТ

да да да да да да да

Документ за 
регистрация 
по ЗДДС

да да да да да да да

Техн. 
предложение да да да да да да да
Декларация за 
отстъствие на 
обстоятелств. 
по чл. 54 ал.1 
от ЗОП

да да да да да да да

Декларация за 
участието или 
неучастието на
подизпълнител

да да да да да да да

Декларация за 
срока на 
валидност на 
офертата

да да да да да да да

ПЛИК с 
надпис 
"Предлагани 
ценови 
параметри”  

да да да да да да да

Декларация за 
съгласие с 
клаузите на 
приложения 
проект на 
договор

да да да да да да да

Декларация за 
срока на 
валидност на 
офертата

да да да да да да да

Доказателства 
за технически 
възможности

да да да да да да да

Доказателства 
за иконом. и 
финанс. 
състояние 

да да да да да да да




