
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 
 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
	 	 	 	 Протокол	№	1	/12.04.2016	год	

Днес,	 12.04.2016	 г	 в	 Приемната	 зала	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	 Венкова”	 Ад	 –	 гр.	 Габрово,	 се	
проведе	 заседание	 на	 комисия,	 назначена	 със	 Заповед	 №	 324/12.04.2016	 г	 на	 Изпълнителния	
Директор	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	 Венкова”	 АД,	 имаща	 за	 задача	 да	 разгледа,	 оцени	 и	 класира	
предложенията	 подадени	 за	 участие	 в	 процедура	 –договаряне	 без	 обявление	 с	 предмет:	
„Доставка	 на	 лекарствени	 продукти,	 лечебни	 храни,	 диагностични	 средства	 и	 други	
нетерапевтични	продукти	за	нуждите	на	МБАЛ”Д‐р	Тота	Венкова”АД”			

	
Заседанието	започна	в	13:00	ч.	
Присъстваха	следните	членове	на	комисията:	
Председател:		д‐р	Мария	Ганчева	–	ЗДМД	
Членове:		 1.	Милена	Йорданова	–	Икономист	обществени	поръчки	

	 	 	 2.	адв.	Николай	Миланов	
	 	 	 	

В	 срока,	 определен	 в	 поканата	 изпратена	 до	 участниците	 /11.04.2016	 г	 16:00	 ч/	 е	 подадено	
1/едно/	предложение:	

1. Вх.	№	1/08.04.2016	г	10:25	ч	участник	„Софарма	Трейдинг“	АД	
	

На	заседанието	на		комисията			присъстваха		представители	на	фирмите	участници.	

1. Чавдар	Събчев	Събев	–	 упълномощен	представител	на	фирма	 „Софарма	Трейдинг“	АД	
съгласно	пълномощно		№	1538/04.04.2016г.	

	 Всички	членове	на	комисията	попълниха	декларации	по	чл.35,ал.1	от	ЗОП	

Комисията	пристъпи	към	отваряне	на	предложенията	на	участниците	по	реда	на	тяхното	
постъпване	в	деловодството	на	дружеството	Възложител.	

	 Участник	№1	„Софарма	Трейдинг	“	АД	е	представил	офертата	в	запечатан	плик	и	е	подал	
офертата	за	обособена	позиция	№	17.34	и	17.38.	След	това	се	пристъпи	към	отваряне	на	офертата.	
Комисията	 констатира,	 че	 се	 съдържат	 три	 отделни	 плика	 с	 надпис:	 Плик	 №1	 „Документи	 за	
подбор”,	 Плик	№2	 „Предложение	 за	 изпълнение	 на	 поръчката”	 и	 Плик	№	 3	 „Предлагана	 цена”.	
Комисията	 оповести	 документите	 които	 се	 съдържат	 в	 плик	 №1.	 	 Комисията	 констатира,	 че	
участникът	 е	 представил	 всички	 изискуеми	 документи	 и	 те	 отговарят	 на	 изискването	 на	
Възложителя	и	го	допуска	до	по‐нататъшно	участие	в	договарянето.		

	
	
След	 като	 разгледа	 документите	 на	 участниците	 съдържащи	 се	 в	 	 Плик	№1,	 комисията	

пристъпи	към	разглеждане	на	техническите	предложения	на	участниците.	

Участник	№1	„Софарма	Трейдинг	“	АД	е	представил	офертата	в	запечатан	плик	и	е	подал	
офертата	за	обособена	позиция	№	17.34	и	17.38.	В	офертата,	част	от	техническото		предложение	
участника	е	записал	следното:		



Поема	 ангажимент	 да	 изпълни	 обекта	 на	 поръчката	 в	 съответствие	 с	 изискванията	 на	

Възложителя,	 заложени	 в	 части	 “Пълно	 описание	 на	 обекта	 на	 поръчката”	 и	 “Техническата	

спецификация”	на	настоящата	поръчка.	

	 1.	Сроковете	за	изпълнение	на	поръчката	са	както	следва:	

 Срок	за	изпълнение	на	доставка	на	лекарствени	продукти	/	 лекарствени	продукти,	
лечебни	 храни,	 диагностични	 средства	 и	 други	 нетерапевтични	 продукти	 /	 	 11	
месеца,	считано	от	датата	на	подписване	на	договора.		

	 	

2.	Срок	и	начин	на	доставка:		

 Всяка	отделна	доставка,	предмет	на	настоящия	договор,	следва	да	бъде	доставена	в	срок	
до	 12	 	 (дванадесет)	 часа,	 когато	 е	 спешна	 /	 и	 до	 72	 (седемдесет	 и	 два)	 часа,	 когато	 е	
регулярна/	 след	 получаване	 на	 заявката	 от	 	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 	 и	 за	 количествата,	 точно	
определени	в	заявката.		
3.	 Минимален	 срок	 на	 годност:	 срокът	 на	 годност	 на	 лекарствения	 продукт	 или	

медицинско	изделие	ще	бъде	не	по‐малък	от	60	/шестдесет/	на	сто	от	обявения	от	производителя	
към	датата	на	всяка	доставка.		

4.	Документи	 за	 плащане:	 заплащането	 на	 стоките	 по	 договора	 се	 извършва	 отложено	 в	

срок	от		60	/шестдесет/	дни,	след	представяне	на	следните	документи:	

‐Доставна	фактура,	 съставена	 съгласно	изискванията	на	ЗДДС	и	ППЗДДС	–	оригинал	и	 	 1	

/един/	брой	заверено	копие;	

‐	Приемателно‐предавателен	протокол		

Участника	приема	да	се	счита	обвързан	от	задълженията	и	условията,	поети	с	офертата	си	

до	изтичане	на	30	(тридесет)	календарни	дни,	включително	от	крайния	срок	за	получаване	на	

офертите.	

Поема	 ангажимент	 да	 изпълни	 обекта	 на	 поръчката	 в	 съответствие	 с	 изискванията	 на	
Възложителя,	 заложени	 в	 части	 “Пълно	 описание	 на	 обекта	 на	 поръчката”	 и	 “Техническата	
спецификация”	на	настоящата	поръчка.	
	 Гарантира,	 че	 е	 в	 състояние	 да	 изпълни	 качествено	 поръчката	 в	 пълно	 съответствие	 с	
гореописаната	оферта.	

Комисията	разгледа	и	техническото	предложение	на	участника	и	установи,	че	предлагани	
лекарствени	 продукти	 отговарят	 на	 заложените	 от	 Възложителя	 изисквания	 и	 го	 допуска	 до	
следващ	етап	на	договарянето.	
	

	

Като	взе	предвид	гореизложеното,	комисията	след	единодушно		

	

Р	Е	Ш	И:	

	 Допуска	участника	до	следващ	етап	на	договарянето	и	отварянето	на	ценовите	оферти	за	
позиции	за	които	отговарят	на	изискванията	и	на	които	са	поканени	да	вземат	участие.	 	

С	това	комисията	приключи	своята	работа	на	12.04.2016	г	в	13:20	часа	и	закри	заседанието.	



Настоящият	 протокол	 се	 изготви	 в	 eдин	 екземпляр	и	 бе	 подписан	 от	 всички	 членове	 на	
комисията:	

	

	 Председател:	 		 Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	 	 	
	 	 	 	 /д‐р	Мария	Ганчева	‐	ЗДМД/	
	 Членове:		 	 1.	Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	 	 	
	 	 	 	 /	Милена	Йорданова	–	Икономист	обществени	поръчки/	
	 	 	 	 2.	Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
																																									 	 /	адв.	Николай	Миланов/	

	 	 	 	
	


