
 

 
 
 

 

 

         

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 Днес, 18.03.2019 г. в 10.00 часа в „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Първомай ЕООД“ на основание чл. 67 от Правилника за приложение на закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение на заповед  № 18/18.03.2019 г. на 

Управителя на „МБАЛ- Първомай ЕООД“ се събра назначената с нея комисия в състав:  

                  

Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове: 1.Яна Ангелова Георгиева – магистър-фармацевт, управител болнична 

аптека на „МБАЛ-Първомай”; 

 2. Гергана Желязкова Спасова – главен счетоводител 

със задачата да проведе договаряне за определяне условията на евентуален договор по 

откритата с Решение № 16/05.03.2019 г. (публикувано в Регистъра на АОП под №899186) 

процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП  за 

възлагане на обществена поръчка с „Периодични доставки на лекарствени продукти за 

нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД. Комисията констатира, че с посоченото решение 

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.). 

                След като всички членове на комисията подписаха декларации за съответствие с 

изискванията на  чл.103, ал.2 от ЗОП и председателят на комисията запозна членовете с 

условията за провеждане на процедурата по договаряне,  в 10:30 часа бе поканен явилия се за  

провеждането на договарянето  представител по пълномощие на  участника „Фьоникс 

Фарма“ ЕООД – Наталия Филипова. 

                 Същата направи кратка презентация на дружеството-кандидат, като акцентира 

върху това, че то и  в момента е  доставчик на някои лекарствени продукти за възложителя  и 

счита, че в съвместната си работа с МБАЛ- Първомай ЕООД дружеството е доказало високия 

професионализъм и експертиза в икономическата сфера, в която развива дейността си. 

Г-жа Филипова 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 №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.  
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               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 това 

положение двете страни намират, че са обсъдили всички съществени условия за изпълнение 

на поръчката и в резултат от така проведените преговори е 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 се изготви този протокол, който се подписа от членовете на комисията и 

представителя на участника.  

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 

страна, като неразделна част от него е изготвения проект на Договор за възлагане на 

обществената поръчка. 

 

 

 

КОМИСИЯ:                                                                  ЗА  УЧАСТНИКА: 

 

Председател:   ____________                                                              _________________                             

 

 

Членове: 1/______________                                     

 

                 2/______________ 
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