
П Р О Т О К О Л

за отваряне. разглеждане и оценяване на предложенията за 
участие в открит конкурс с предмет «Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с. Церова Кория, чрез периодично повтарящи 
се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции» по повод публикувано обявление в АОП № 
609789/20.06.2014 г.

Днес, 15.08.2014 г. комисия, назначена със Заповед № 
17/13.08.2014 г. на Директора на ДПБ-Церова кория, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванакова -  началник
отделение в ДПБ-Церова кория;

ЗАМЕСТНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

В ДПБ-Церова кория;
ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева -  началник отделение в

ДПБ-Церова кория;
4. Стефан Павлов -  юрист;
5. Соня Лазарова -  икономист в ДПБ-Церова кория;

на основание чл. 68 и сл. от ЗОП в кабинета на Директора на ДПБ- 
Церова кория започна своята работа, както следва:

Комисията констатира, че настоящото заседание е насрочено, с цел 
участниците в открития конкурс да могат да присъстват при отваряне на 
ценовите оферти. Въпреки осигурената възможност на заседанието не се 
явява никой от участниците или упълномощен негов представител, с 
оглед на което комисияти пристъпи към отваряне на ценовите оферти.

В конкурсната документация възложителя е заложил като критерий 
за определяне на изпълнител най-ниска цена, с оглед на което комисията 
пристъпи към отваряне на ценовите оферти само за тези позиции, които 
отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

В резултат на това действие бе изготвено Приложение 1, 
представляващо неразделна част от настоящият протокол, с което в 
табличен вид бяха оповестени ценовите оферти на всеки от участниците 
по всяка една от обособените позиции. При извършеният обстоен анализ 
на предложените цени комисията констатира, че за 5 от обособените 
позиции кандидатите са предложили цени с повече от 20 на сто по- 
благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници, а за една не е посочена цена, както следва:

1. „Търговска лига НАЦ” АД, гр. София за позиции 7 и 73;
2. „МС Фарма” АД, гр. София за позиции 22, 23 и 24;



Комисията констатира, че в офертата на „Фьоникс Фарма” ЕАД за 
обособена позиция 54 не е предложена цена.

В този смисъл Комисията счете, че съгласно изискванията на чл. 70, 
ал. 1 следва да бъде изискана от посочените участници подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на предложената от тях 
цена за посочените обособени позиции, съответно посочване на такава, 
като се определя срок за представяне на обосновктата/цената от 3 дена, 
считано от получаване на искането за това.

С оглед на изложеното комисията прекъсва своята работа и 
насрочва ново заседание за 27.08.2014г. от 10.00 часа на същото място, 
за продължаване на работата си. За целта препис от протокола ще бъде 
представен в деловодството на възложителя -  ДПБ с. Церова кория, за 
да могат с него да се запознаят всички желаещи участници.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванаков^ началник
отделение в ДПБ-Церова кория; Щ  

ЗАМЕСТНИК ^
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

В ДПБ-Церова кория;

ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева -  началник отделение в
ДПБ-Церова кория;

4. Стефан Павлов -  юрист;

5. Соня Лазарова -  икономист"в ДПБ-Церова кория;


