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	 	 	 	 Протокол	№	2	/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”	 	 	на	основание	чл.90,	

ал.1	т.2	

	

Заседанието	започна	в	13:30	ч.	

Присъстваха	следните	членове	на	комисията:	

Председател:		д‐р	Мария	Ганчева	‐	ЗДМД	

Членове:		 1.	Милена	Йорданова	–	Икономист	обществени	поръчки	отговорник	звено	

	 	 	 2.	адв.	Николай	Миланов	

	 И	представител	на	фирмата	участник.	

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

	Комисията	пристъпи	към	отваряне	на	ценовото	предложение	на	участника	за	позиции	за	

които	е	поканен	и	отговаря	на	изискванията	на	Възложителя.	
Позиция 
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Забелжка 

Контрастни вещества  

  Ренгеноконтрастни средства, йодирани  

17.34 V08AB09 Iodixanol anhydrous sol inj. 652 mg/ml /320 mg/ml/ 50 ml 1500

1 

Софа

рма 

Трейд

инг АД 

Visipraque 320 mg/ml solution for 

ingection 10x 50 ml 

GE 

Healthcare 

A.S. 

Nycoveien 1-

2, P.O. Box 

Nydalen N00 

48.40 4840.00 10 484.00 484.26 
484.2

6 
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от 100 

мл 

17.38 V08CA03 Gadodiamide sol inj. 287 mg/ml 20 ml 1500

1 

Софа

рма 
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инг АД 

Omniscan 0.5 mmol/ml solution 

for injection 10x20 ml 

GE 

Healthcare 

A.S. 

Nycoveien 1-

2, P.O. Box 

Nydalen N00 

63.40 3170.00 10 634.00 634.85 
634.8
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Комисията	 разгледа	 ценовото	 предложение	 и	 предложи	 на	 г‐н	 Чавдар	 Събев	 да	

преразгледа	още	веднъж	ценовото	си	предложение.	Г‐н	Събев	обясни,	че	това	е	оконочателното	

ценово	предложение	 .	 	 	Комисията	направи	запитване	към	участника	дали	има	предложения	за	

промяна	 в	 проекто	 –	 договора	 който	 е	 към	 приложената	 документация,	 като	 упълномощеното	

лице	 което	 представлява	 участника	 заяви,	 че	 са	 съгласни	 с	 клаузите	 на	 проекто‐договора	 и	

предлага	същия	да	бъде	приет	като	окончателен.		

С	това	комисията	приключи	своята	работа	с	участник	№	1	„Софарма	Трейдинг”	АД	в	13:50	

часа	и	закри	заседанието.	

Настоящият	 протокол	 се	 изготви	 в	 два	 екземпляр	 и	 бе	 подписан	 от	 всички	 членове	 на	

комисията	и	представител	на	фирмата	участник:	

	

	 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/	

	 	 	 	 Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	

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

	


