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ПРОТОКОЛ №1 
 
 Днес, 30 октомври 2013 г. на основание чл.34 от Закона за обществените 

поръчки(ЗОП) и в изпълнение на Решение № 79/01.10.2013 г. на управителя на 
“МБАЛ-Първомай” ЕООД,  се събра назначената със заповед №87/30.10.2013 г. 
комисия в състав:  

 
           Председател: Енчо  Захариев   
                  Членове: Яна  Георгиева  
                                        Николай Митков 
                           Гергана Спасова 
                           Недялка Вълканова 
 

със задача да отвори и оцени предложенията, постъпили в  “МБАЛ-Първомай” 
ЕООД  за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „ Доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Многопрофилна 
болница за активно лечение - Първомай” ЕООД гр. Първомай”, обявена с 
решение №79/01.10.2013г., публикувано в регистъра на Агенцията за обществени 
поръчки под №00887-2013-0001/02.10.2013 г. 

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в 
процедурата. След представяне на списъка с участниците в процедурата всички 
членове на комисията подписаха декларации за съответствие с изискванията на  
чл.35 от ЗОП. В 10.00 часа  комисията пристъпи към приемане и отваряне на 
пликовете с постъпилите в деловодството предложения в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка. При откриване заседанието не се явиха 
представители на участниците, желаещи да присъстват при провеждане 
публичната част от действията на комисията. 

Председателят на комисията прие от служител на възложителя постъпилите 
в администрацията до крайния срок 2 (два) броя пакети /пликове/ с отбелязани 
входящ номер, дата и час ( вх.№1/ 29.10.2013г.,12:06 часа – участник „ Фаркол” АД 
и вх.№2/29.10.2013г., 13:49 часа – участник –”Софарма Трейдинг”АД ). При огледа 
им комисията извърши преценка за съответствието им с обявените от 
възложителя условия и констатира, че и шестте плика са непрозрачни, 
запечатани и с видимо ненарушена цялост. Пликовете бяха отворени по реда на 
постъпването и завеждането им в деловодството на МБАЛ. Комисията констатира 
съдържание от три отделни запечатани плика (№1, 2 и 3) във всеки от двата 
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пакета. Трима от членовете на комисията( Н. Митков,  Я. Георгиева и Н. 
Вълканова) положиха подписи върху всички пликове №3 с надпис „Предлагана 
цена”. 

 След това отново по реда на постъпването, комисията пристъпи към 
отваряне на пликове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Тримата  
членове на комисията отново  положиха подписите си върху намерените 
документи в плик №2 – оферта по образец от конкурсната документация, 
изхождаща от всеки един кандидат.  

След това комисията пристъпи към отваряне на пликове №1 „Документи за 
подбор” по реда на тяхното завеждане. 
          Бе отворен плик №1 на кандидата „Фаркол” АД, посочил  участие за 
обособени позиции № 14 и №36. Членовете на комисията пристъпиха към 
преглед на съдържащите се в плика документи, описани в списък по чл.56, ал.1, 
т.14 от ЗОП и констатираха, че в него се намират всички документи по списъка. 
Комисията сравни наличните в плика документи и установи съответствието им с 
изискуемите се в указанията на възложителя. От участника ” Фаркол ” АД е 
представена списък - декларация за сключени 63 договора за доставка през 
2011г., 67 през 2012г. и 56 през 2013г., приложени са и 10(десет) броя препоръки 
за добро изпълнение.  

Комисията пристъпи към отваряне на плик №1 на втория участник в 
процедурата –”Софарма Трейдинг”АД, заявил  участие за всичките 49 обособени 
позиции по обявлението за обществената поръчка. Комисията констатира, че в 
плика се намират документи, описани в  нарочен списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, 
след което пристъпи към преглед на тези документи. Комисията сравни 
наличните в плика с изискуемите се от възложителя документи и установи 
съответствието им. Участникът ”Софарма Трейдинг”АД е представил  списък - 
декларация за сключени  и изпълнени 23 броя  договори за доставки на 
лекарствени средства през периода 2009- 2013г.  и 22(двадесет и два) броя 
препоръки за добро изпълнение.  

Комисията установи, че всеки от горепосочените участници е представил  
изискваните от възложителя доказателства за закупена документация и  внесен 
паричен депозит ( „Фаркол” АД ), респ. учредена  банкова гаранция (”Софарма 
Трейдинг”АД ) за участие в процедурата в съответния размер. Представени са и 
всички други изисквани от възложителя документи, както и доказателства за 
икономическо и финансово състояние и технически възможности на участниците. 

След като разгледа и анализира съдържанието на приложенията и 
документите в пликовете на двамата участници и констатира съответствието им 
с предварително обявените от възложителя условия, комисията установи, че не са 
налице пречки за допускането им до по-нататъшно участие в процедурата и 
разглеждане на ценовите им предложения.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68  от ЗОП, комисията 
единодушно 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕШИ: 
 

1. Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на 
участниците „ФАРКОЛ”АД  за обособени позиции № 14 и № 36 по 
обявлението за обществената поръчка и ”Софарма Трейдинг”АД  за 
всичките 49 обособени позиции  по обявлението за обществената 
поръчка . 

2.  Насрочва отварянето  на ценовите предложения на допуснатите 
участници и обявяването им за 01.11.2013 г. от 10.00 часа на същото 
място.  

       Съобщение за определените дата, час и място за отваряне на ценовите 
предложения и препис от протокола да се публикуват на интернет страницата на 
лечебното заведение - www.mbal-parvomay.com. 

 С това в 12:30 часа комисията завърши своята работа по първия етап от 
откритата процедура и председателят закри заседанието й. 

 
 
 
 Председател:    /п/ 
 
 Членове:     /п/ 
 
     /п/ 
 
     /п/ 
 
    /п/ 
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