
ПРОТОКОЛ 1 /21.07.2015 година

Днес 21.07.2015 година в 10.00 часа в сградата на „Комплексен онкологичен център -  
Пловдив” ЕООД -  гр.Пловдив, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а се събра 
Комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД по обособени позиции” , назначена със 
Заповед № 173/ 21.07.2015 година на Управителя на „КОЦ - Пловдив” ЕООД -  гр.Пловдив в 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Манчева -  икономист обществени поръчки в „Комплексен 
онкологичен център - Пловдив" ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:
1. Дора Божкова -  Помощник фармацевт в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
2. Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
3. Гита Славова - Мирчева -  И.д. главна медицинска сестра в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
4. Таня Дъвкова -  Зам. Гл. счетоводител в „КОЦ - Пловдив" ЕООД

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Лозка Кацарска -  експерт „ТРЗ” в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
2. адв. Юлиян Ковачев -  външен юридически консултант в „КОЦ - Пловдив" ЕООД

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започна работата си, след като получи от Възложителя списъка с участниците и представените от 
тях оферти.

Участниците и представените от тях оферти са общо 2 /две/ на брой и по реда на 
постъпването им в деловодството са със следните входящи номера:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - вх.№ 1464 /17.07.2015 година -  09.10 часа.
2. „ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ” АД -  вх.№ 1482 / 20.07.2015 година -13.43 часа.

След получаване на Списъка с участниците и запознаването си с него, председателят и 
членовете на Комисията подписаха и представиха на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларации за липса на 
обстоятелства по чл.35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията на чл.35, ал.2 от ЗОП.

На настоящото заседание на Комисията не присъстват представители дружествата 
участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията се увери, че пликовете с офертите на участниците са плътни, непрозрачни, 
запечатани и с ненарушена цялост. Председателят на Комисията констатира, съобразно списъка, 
че всички оферти са подадени в срок.

Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на постъпване им:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - вх.№ 1464 /17.07.2015 година -  09.10 часа.
Участникът е представил оферта за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8, 

№10, №11, №12, №16, №17, №18, №22, №23, №27, №32, № 35, №36, №37, №38, №39, №40 и 
№41. Комисията отвори офертата на участника и установи, че са налице три отделни плътни, 
непрозрачни, запечатани пликове, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

Плик №3, бе разписан от трима членове на Комисията. Плик № 3 „Предлагана цена” 
остава запечатан и неговото съдържание не подлежи на разглеждане на този етап от процедурата. 
Комисията отвори общия Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и констатира, че 
са налице двадесет и четири запечатани плика за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №6, №7,
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№41, съдържащите се в тях документи бяха разписани от трима членове на Комисията 
Комисията продължи своята работа като документите бяха върнати отново в Плик № 2, който не 
подлежи на разглеждане на този етап. Пристъпи се към отваряне на Плик № 1 -  „Документи за 
подбор” и Председателят на Комисията оповести всички съдържащи се в него документи и 
провери съответствието им със списъка предоставен от Участника по чл.56, ал.1, т.14 като 
констатира пълното им съответствие.

2. „ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ” АД -  вх.№ 1482 / 20.07.2015 година -  13.43 часа.
Участникът е представил оферта за обособени позиции №2, №3, №4, №20, №21, №23, 

№32, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41 и №42. Комисията отвори офертата на участника и 
установи, че са налице три отделни плътни, непрозрачни, запечатани пликове, както следва: Плик 
№ 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 
„Предлагана цена”.

Плик №3, бе разписан от трима членове на Комисията. Плик № 3 „Предлагана цена” 
остава запечатан и неговото съдържание не подлежи на разглеждане на този етап от процедурата. 
Комисията отвори общия Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и констатира, че 
са налице петнадесет запечатани плика за обособени позиции №2, №3, №4, №20, №21, №23, 
№32, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41 и №42, съдържащите се в тях документи бяха 
разписани от трима членове на Комисията продължи своята работа като документите бяха 
върнати отново в Плик № 2, който не подлежи на разглеждане на този етап. Пристъпи се към 
отваряне на Плик № 1 -  „Документи за подбор” и Председателят на Комисията оповести всички 
съдържащи се в него документи и провери съответствието им със списъка предоставен от 
Участника по чл.56, ал.1, т.14 като констатира пълното им съответствие.

С това си действие Комисията приключи днешното си заседание в 12.00 часа.
Комисията определя следващото заседание да се проведе на 28.07.2015 г. от 10.00 часа.
Настоящият протокол се състави на 21.07.2015 година и се подписа от Председателя и 

членовете на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ-
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