
ПРОТОКОЛ 7/11.08.2016 rJ

Днес, 11.08.2016 г., в 10:00 ч., в сградата на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” 
ЕООД, 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 по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център -  
Пловдив” ЕООД по обособени позиции”, назначена със Заповед № 110/28.04.2016 г. на управителя 
на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Елена Филева -  външен юридически консултант в „КОЦ -  
Пловдив” ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева -  икономист „Обществени поръчки” в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
2. Дора Божкова -  пом. фармацевт в Аптека на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
3. Дора Пъджева -  маг. фармацевт, зам. управител в Аптека|на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД.
4. Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. адв. Юлиан Ковачев -  външен юридически консултант В „КОЦ -  Пловдив” ЕООД;
2. Ирен Миленкова -  главна медицинска сестра в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД.

На днешното заседание на Комисията ще вземе участие резервния член адв. Юлиан Ковачев 
на мястото на титулярния адв. Елена Филева.

Комисията констатира, че няма промени в декларираните по чл.35 от ЗОП (отм.) данни и 
следва да продължи работата си.

На днешното заседание на комисията не присъстват представители на участниците, на 
средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията установи, че всички участници в откритата процедура са своевременно 
уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий в откритата процедура 
чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача” в интернет страницата на Възложителя и 
чрез изпращане на уведомлението до посочените от участниците факс номера.

Комисията на днешното си публично заседание на основание чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП (отм.) 
пристъпи към провеждане на жребий между класираните на първо място участници по обособени 
позиции №45, №176 и №182, за да бъде излъчен изпълнител.

Комисията единодушно реши жребия да бъде теглен чрез подготвяне на непрозрачни 
сгънати листчета, неотличаващи се едно от друго, надписани с фирмите на дружествата, 
участващи в жребия, които да бъдат теглени от председателя на комисията.

Пристъпи се към теглене на жребий по отношение на обособена позиция №45 между 
класираните на първо място участници „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Софарма трейдинг” АД.

Председателят на комисията подготви две еднакви листчета, на които са изписани фирмите 
на участващите в жребия за конкретна обособена позиция и преди да ги сгъне по начин, по който 
не се отличават едно от друго, ги показа на членовете на комисията. Председателят на комисията 
положи неразличаващите се едно от друго непрозрачни и еднакви на вид, сгънати листчета в купа 
и след разбъркване изтегли едно от тях.

Председателят на комисията след разгръщане на изтегленото листче и показването му на 
присъстващите обяви, че жребият е определил за изпълнител за обособена позиция №45 
участникът „Фьоникс Фарма” ЕООД.

Пристъпи се към теглене на жребий по отношение на обособена позиция №176 между 
класираните на първо място участници „Медекс” ООД и „Търговска лига -  НАЦ” АД.

Председателят на комисията подготви две еднакви листчета!, на които са изписани фирмите 
на участващите в жребия за конкретна обособена позиция и преди да ги сгъне по начин, по който 
не се отличават едно от друго, ги показа на членовете на комисията. Председателят на комисията 
положи неразличаващите се едно от друго непрозрачни и еднакви на вид, сгънати листчета в купа 
и след разбъркване изтегли едно от тях.



Председателят на комисията след разгръщане на изтегленото листче и показването му на 
присъстващите обяви, че жребият е определил за изпълнител за обособена позиция №176 
участникът „Медеисс” ООД.

обособена позиция №182 междуПристъпи се към теглене на жребий по отношение на 
класираните на първо място участници „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Фаркол” АД.

Председателят на комисията подготви две еднакви листчета, на които са изписани фирмите 
на участващите в жребия за конкретна обособена позиция и преди да ги сгъне по начин, по който 
не се отличават едно от друго, ги показа на членовете на комисията. Председателят на комисията 
положи неразличаващите се едно от друго непрозрачни и еднакви на вид, сгънати листчета в купа 
и след разбъркване изтегли едно от тях.

Председателят на комисията след разгръщане на изтегленото листче и показването му на 
присъстващите в залата обяви, че жребият е определил за изпълнител за обособена позиция №182 
участникът „<

С извършването на тези действия в 10:30 ч. приключи йубличната част от заседанието на 
комисията.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори с класираните на първо място 
участници за обособените позиции, за които не се е наложило да се тегли жребий, а за обособени 
позиции №45, №176 и №182, за които бе теглен жребий, комисията предлага да се сключи договор 
с участниците, за които жребият е определил да бъдат изпълнители.

С това комисията приключи работата си на 11.08.2016 г. в il0:45 ч. и натоварва председателя 
си да предаде на Възложителя протоколите от работата 1на комисията, ведно с цялата 
документация по настоящата процедура.

Настоящият протокол се състави на 11.08 
на комисията. , .

.2016 г. и се подписа от председателя и членовете
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