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ПРОТОКОЛ
№2/04.06.2019г.
за дейността на комисията по отваряне офертите по реда на постъпване им,
извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти, за изпълнение на обществена поръчка – публично
състезание, назначена със Заповед № 129/30.05.2019 г. на управителя на "МБАЛ
Царица Йоанна-Провадия"ЕООД

Наименование на поръчката: "Доставка на медикаменти за нуждите на
"МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия"
Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 00634-2019-0001
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Днес 04.06. 2019 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на "МБАЛ Царица ЙоаннаПровадия"ЕООД се събра на заседание,
КОМИСИЯ в състав:
Председател: адв.Ганка Йост, външен експерт - с квалификация:
правоспособен юрист;
Членове:
1. Бедрия Налбантова , на длъжност – гл.счетоводител , с квалификация :
икономист
2.Кръстинка Митева , на длъжност – фармацевт, с квалификация: магистър
– фармацевт;
назначена със Заповед № 129/30.05.2019 г. на управителя на "МБАЛ
Царица Йоанна-Провадия"ЕООД със задача: да обяви допуснатите участници,
да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, да оповести
публично предложените ценови оферти на допуснатите участници в обществената
поръчка и да класира подадените оферти за определяне на изпълнител на
обществена поръчка, чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "Доставка на
медикаменти за нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД,
гр.Провадия"
Председателят обяви началото на заседанието и обяви, че участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при действията на
комисията при отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”,
съдържащи ценовите оферти на участниците.
В залата нямаше присъстващи представители на участниците и на средствата
за масово осведомяване.
ІV. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати
участници до този етап на процедурата:
1. ОФЕРТА НА “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
Комисията констатира цялост на плика, отвори го и установи наличност на
изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото
предложение.

Председател: 2. Г.Йост______/п/________

Членове: 1.Б.Налбантова_____/п/__________
2. К.Митева___/п/____________
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Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката, като сбор от
предложените единични цени, само за целите на оценяването в размер на 631.78 лв.
без ДДС.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата “ФАРКОЛ“ АД, гр.
Бургас.
V. Фаза на обстойно разглеждане на Плика с надпис „Предлагани
ценови параметри”:
1. ОФЕРТА на “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
Беше извършена проверка на пределните цени, по указания в техническата
спецификация начин и проверка за аритметическа вярност и се установи, че
офертата е вярна отговаря в пълна степен на изискванията на Възложителя.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата “ФАРКОЛ“ АД, гр.
Бургас.
VІ. Фаза по класиране на допуснатите оферти:
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията пристъпи към класиране на
допуснатите оферти.
Комисията единодушно
РЕШИ:
Класира участниците по следния начин:
На първо място - “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, с предлагана цена от 631.78
лв. без ДДС, като сбор от единичните цени по поръчката.
Поради горното, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за
нуждите на "МБАЛ Царица Йоанна-Провадия"ЕООД, гр.Провадия", с участника
класиран на първо място - “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас.
Комисията приключи своята работа на 04.06.2019г. в 11.45ч.

Председател: 2. Г.Йост______/п/________

Членове: 1.Б.Налбантова_____/п/__________
2. К.Митева___/п/____________

-4-

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 4 листа.

Разчет.
1. екз. № 1 – за досието на обществената поръчка

КОМИСИЯ:

Председател: 2. Г.Йост______/п/________

Членове: 1.Б.Налбантова_____/п/__________
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