
П Р О Т О К О Л

за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без 
обявление с предмет «Доставка на медикаменти за нуждите 
на ДПБ-с. Церова Кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позииии» по повод публикувано Решение в АОП № 
632186/06.11.2014 г.

Днес, 24.11.2014 г. в 10.00 часа комисия, назначена със 
Заповед № 25/24.11.2014 г. на Директора на ДПБ-Церова кория, в 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Стоян Димитров Здравков -  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. 92а от ЗОП в кабинета на Директора на ДПБ- 
Церова кория започна своята работа, както следва:

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на 
своята работа подписа декларация по реда на чл. 35 ал.З от ЗОП. 
Комисията констатира, че във връзка с провежданата процедура и 
на основание чл. 92 от ЗОП са отправени три броя покани до 
„Софарма трейдинг” АД, „Търговска лига Национален аптечен 
център” АД и „Ей Енд Ди Фарма България” ЕАД, с които същите са 
поканени да присъстват на 24.11.2014г. от 10.00 часа за провеждане 
на договаряне за определяне на изпълнител по обособени позиции, 
съгласно Приложение 1-Техническа спецификация.

В определения за договарянето час представители на трите 
поканени фирми не се явиха, като единствено от „Софарма 
трейдинг” АД са подали писмена оферта с наш вх.№ 
1126/24.11.2014г., 09.00 часа, съдържаща всички необходими 
реквизити, за участие в процедурата. Офертата бе поставена в 
запечатан непрозрачен плик, съдържащ 3 бр. папки. Първата папка 
съдържа необходимите документи за участие в процедурата, 
втората съдържа притежаваните оторизации от производители или 
представители на производители на медикаменти, а третата папка 
притежаваните валидни разрешения за употреба в страната.



След проведено разискване комисията единодушно приема, че 
с така подадената писмена оферта може валидно да се проведе 
договаряне с участника „Софарма трейдинг” АД , тъй като същата е 
заявена от лице имащо представителна власт, недвусмислено 
отразява неговата воля за сключване на договор, като съдържа и 
всички съществени клаузи, съгласно заложените от възложителя 
условия.

В резултат на това комисията пристъпи към разглеждане на 
приложените към офертата на „Софарма трейдинг” АД документи, в 
следствие на което констатира, че за обособени позиции №№ 1, 7, 
10, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 36 и 37 подадената оферта не отговаря на 
предварително заложените от възложителя изисквания и тъй като не 
са подадени други оферти и не присъства представител на другите 
поканени фирми, на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП в 
посочената част процедурата следва да бъде прекратена.

За останалите обособени позиции, освен офертата на 
„Софарма трейдинг” АД, не са подадени други такива и не са се 
явили представители на поканените фирми, с оглед на което 
„Софарма трейдинг” АД следва да бъде определен за изпълнител.

С оглед на изложеното комисията приключва своята работа в 
14.30 часа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Стоян Димитров Здравков -  наналк^
отделение в ДПБ-Церова кория; /  1 

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

счетоводител С 
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; ^ 1/7


