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“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  

тел. 0336/6 31 65 
факс.  0882 33 76 66 

e-mail mbal_par@abv.bg 
www.mbal-parvomay.com 

 
 УТВЪРЖДАВАМ! 

  

 

УПРАВИТЕЛ:_____________________ 
  /д-р РУМЯНА БОЙЛОВА/ 

 

 

ДОКЛАД 
 

на комисията в процедурата по договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „ Периодични доставки на 

лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, назначена 

със заповед № 18/18.03.2019 г.  на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

 

 
 Уважаема г-жо Управител, 
 Назначената с горепосочената Ваша заповед комисия в състав: Председател: Енчо 

Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив, и членове: Яна Ангелова 

Георгиева – управител болнична аптека на „МБАЛ-Първомай”,  Гергана Желязкова 

Спасова – главен счетоводител, изпълни в срок поставените й с горепосочената Ваша 

заповед задачи.  

В процедурата по договаряне без предварително обявление с предмет 

„Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – 

Първомай” ЕООД” с решение № 16/05.03.2019 г. (публикувано в Регистъра на АОП 

под №899186) при започване на работата си комисията констатира, че възложителят е 

поканил за договаряне двама участници  – „Софарма Трейдинг“ АД, ЕИК 103267194 

(покана изх.№1/06.03.2019 г.) и „Фьоникс Фарма„ ЕООД ЕИК 203283623 (покана изх. 

№2/06.03.2019 г.), от които  в определения с писмените покани  срок единият поканен 

участник („Фьоникс Фарма“ ЕООД) е потвърдил участие и е  представил писмена 

оферта (вх.№15  и №15-2 /15.03.2019 г.). 

На свое заседание започнало на 18.03.2019 г., в 10:00 часа, комисията 
разгледа постъпилото  писмено потвърждение от „Фьоникс Фарма“ ЕООД за 
участие в договарянето  и предложените в Приложение №1 и №2 към него ценови 
параметри за доставка на посочените в спецификацията към поканата 39 
лекарствени продукти и от 10:30 часа на същата дата  проведе преговори по 
условията на евентуалния договор за възлагане на обществената поръчка с 
явилия се за  провеждането на договарянето  представител по пълномощие на  

участника „Фьоникс Фарма“ ЕООД – Славчо Третяков. 

Г-н Третяков потвърди предложените условия за доставка, посочени в 

представените от „Фьоникс Фарма“ ЕООД писмени оферти вх.№15 и №15-2 /15.03.2019 

г. (включително и ценови параметри, съдържащи се в Приложение №1 и Приложение 
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№2), които счита, че съответстват изцяло на изискванията на възложителя за 

изпълнение на поръчката, посочени в поканата.  

                  Членовете на комисията и представителя на „Фьоникс Фарма“ ЕООД 

обсъдиха съдържанието на евентуалния  проекто-договор  и се съгласиха, че в него 

следва да бъдат възпроизведени изискванията на Възложителя за изпълнение на 

поръчката, като всички дейности в обхвата й следва да бъдат  разписани като 

конкретни задължения на изпълнителя.  

               След като проведоха обсъждане на предложените ценови параметри за 

доставка на посочените в спецификацията към поканата 39 лекарствени продукти, 

членовете на комисията и представителя на участника установиха, че те са взаимно 

приемливи за възложителя и изпълнителя и като техни представители нямат 

разногласия по тях.При проведените преговори бяха уточнени всички съществени 

условия за изпълнение на поръчката и бе постигнато взаимно съгласие за приемане на 

проекта на договор за възлагане на поръчката.    

               Преговорите приключиха в 12.00 часа, като за резултатите от тях на основание 

чл. 67, ал.2 от ППЗОП бе изготвен протокол, който се подписа от членовете на 

комисията и представителя на участника, като неразделна част от него е и  изготвения 

проект на Договор за възлагане на обществената поръчка. 

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 и ал.3 

от ППЗОП, комисията изготвя настоящия доклад за дейността си и Ви предлага да 

приемете резултатите от извършената от комисията работа в процедурата  по 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с 

горепосочения предмет, като утвърдите доклада ни и постановите  окончателно 

РЕШЕНИЕ по чл. 108, т. 1 от ЗОП, с което:  

 Да ОПРЕДЕЛИТЕ "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за изпълнител на обществената 

поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на 

„МБАЛ – Първомай” ЕООД” - участника, с когото успешно е проведено 

договарянето за възлагане на периодични доставки на посочените в 

спецификацията към поканата 39 лекарствени продукти .  

ПРИЛОЖЕНИЯ: На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад 

прилагаме изготвените в хода на работата на комисията протокол  от 18.03.2019 г., 

ведно с проект на договор за възлагане на обществената поръчка, както и цялата 

документация на поръчката, включително подаденото от участника писмено 

потвърждение за участие, с предложените № 1 и №2 съдържащи предложените ценови 

условия за доставка на посочените в спецификацията към поканата 39 лекарствени 

продукти . 

 

 

25 .03. 2019 г. 

гр.  П ъ р в о м а й 

 

Председател: Енчо  Захариев –      ....................................... 

 

                                            Членове: 

 

1. Яна  Георгиева –  .................................................... 

 

 

2. Гергана Спасова –  .................................................. 
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