
ПРОТОКОЛ 3 / 05.08.2015 година

Днес 05.08.2015 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 констатира, че няма промени в декларираните по чл.35 от ЗОП данни и 
следователно, тя следва да продължи работата си в същия състав.

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи, по реда на постъпването им, изискани от 
участниците на предишното заседание на Комисията с Протокол 2/28.07.2015 година., 
изпратен на участниците на 28.07.2015 г., съгл. чл. 68, ал. 8 на от ЗОП, както следва:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  с техен изх. № 1169/29.07.2015 г. и наш вх.№ 
1534 / 30.07.2015 година - представя в определения от Комисията срок следните документи:

1.1. Аналитичен сертификат за Обособени позиции № 27 и №36.
Комисията констатира, че участникът е представил в определения срок изисканите 

документи и към настоящия етап на процедурата Комисията констатира пълно наличие и 
редовност на представените в Плик № 1 документи, поради което допуска участника 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до следващ етап от провеждане на процедурата.

2. „ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ” АД -  с техен изх. № 523/30.07.2015 г. и наш вх.№ 1555 / 
31.07.2015 година -  представя в определения от Комисията срок следните документи:

2.1. Кратка характеристика описание на лекарствения продукт и разрешение за 
употреба за Обособена позиция № 35.

Комисията констатира, че участникът е представил в определения срок изискания 
документ и към настоящия етап на процедурата Комисията констатира пълно наличие и 
редовност на представените в Плик № 1 документи, поради което допуска участника 
„ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ” АД до следващ етап от провеждане на процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 “Предложение за 
изпълнение на поръчката” на допуснатите до този етап на процедурата участници по реда на 
постъпване на офертите във входящия регистър, както следва:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - вх.№ 1464 /17.07.2015 година -  09.10 часа.
Участникът е представил техническо предложение 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 изцяло отговарящи на изискванията на Възложителя. Комисията 
констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката по Приложение № 2 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията констатира пълно наличие и редовност на представените в Плик № 2 
документи, поради което допуска участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до следващ етап от 
провеждане на процедурата.

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

№20, №21, №23, №32, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41 и №42 изцяло отговарящи на 
изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката по Приложение № 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията констатира пълно наличие и редовност на представените в Плик № 2 
документи, поради което допуска участника „ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ” АД до следващ етап от 
провеждане на процедурата.

Комисията определи, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения на участниците, като реши това да се извърши на 10.08.2015 година от 
10.00 часа в административната сграда на „КОЦ - Пловдив” ЕООД находяща се в гр. Пловдив, 
бул."Васил Априлов” № 15а.

Натоварва Председателя на Комисията да уведоми участниците, чрез изпращане на 
съобщение на посочените от тях факс номер относно часа, датата и мястото за отваряне на 
ценовите предложения и да публикува съобщението на интернет страницата на Възложителя в 
раздел „Профил на купувача”.

С това Комисията приключи днешното си заседание в 14.00 часа.
Комисията определя следващото заседание да се проведе на 10.08.2015 г. от 10.00 часа.
Настоящият протокол се състави на 05.08.2015 година.

2


