
ПРОТОКОЛ №1

Днес, на 19.04.2016 г. в 10.00 часа в сградата на Администрацията на "Комплексен
онкологичен център -  Пловдив" ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. "Васил
Априлов" N° 15а се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед N° 102/
19.04.2016 г. за разглеждане на офертата и провеждане на 
поръчка без обявление с предмет: „Неотложна доставка
Denosumab 120mg, необходим за лечение на онкологични заболявания на пациенти на
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив' 
84/13.04.2016 г.

ЕООД'

договаряне по обществена 
на лекарствен продукт -

открита с Решение N°

и

ЕООД", открита с Решение 

представена оферта от

Комисията заседава в състав:
Председател: адв. Елена Филева -  външен юридически консултант на „КОЦ 

Пловдив" ЕООД и
Членове:
Екатерина Манчева -  икономист „Обществени поръчю
Дора Пъджева -  магистър фармацевт в болнична аптека на „КОЦ Пловдив' 

ЕООД.

I. Комисията пристъпи към изпълнение на възложените й задачи, съгласно 
Заповед N° 102/19.04.2016г. и чл. 92а от ЗОП във връзка с процедура по възлагане на 
обществена поръчка без обявление с предмет: „Неотложна доставка на лекарствен 
продукт -  Denosumab 120mg, необходим за лечение на онкологични заболявания на 
пациенти на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив 
N° 84/13.04.2016 г.

Комисията констатира, че е заявено участие и 
единствения поканен участник в процедурата - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, вх. N° 
794/18.04.2016г. в 13:05 ч., което бе представило документацията си за участие в 
непрозрачен и запечатан плик - надписани, получени и приети, съгласно изискванията 
на закона.

В заседанието на Комисията се включи представител на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД -  Иван Желев Начев -  пълномощник на Изпълнителния директор на дружеството, с 
нотариално заверено пълномощно, от което се приложи копие към преписката.

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник.
Установи, че е наличен отделеи запечатан пликс надпис „Предлагана цена", след

което бяха положени подписи върху него.
Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи в 

съответствие с изискванията на Възложителя съгласно поканата за участие
Комисията пристъпи към разглеждане на документите от Плик „предлагана 

цена" на участника. След отварянето на плика се установи, че участникът е предложил 
следните цени за изпълнението на поръчката:
Оферирана референтна стойност 5, 58750 лв. с ДДС и обща за прогнозания обем на 
поръчката 241 380,00 лв.с ДДС.

Комисията попита представителят на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД дали 
поддържа така направените предложения и той отговори, че ги поддържа и, че няма 
други предложения.



Комисията констатира, че предложенията на участника, съдържащи се 15 неговото
ценово предложение, са съобразени с условията на поръчката и на поканата по чл. 91, 
а.! 1.2 от ЗОП.

III. По отношение на други елементи на изпълнението на поръчката, които са 
съобразени с изискванията на поръчката, Комисията и представителя ма участника 
разгледоха и обсъдиха проект на договор за изпълнението на поръчката.

Представителя'!' иа участника заяви, че приема всички условия от проекта на 
договора и, че няма други предложения.

С това заседанието на комисията приключи в 11.30 ч., като протоколът след като 
бъде изготвен и подписан, Комисията где следва да представи доклад по чл. 92а, ал.5 от 
ЗОП ня R'r^nroKT/iTwia

УЧАСТНИК:


