
 

ПРОТОКОЛ №2 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 120 / 28.03.2018г . за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия 

за диализа” с УНП 00468-2018-0001, публикувано обявление в „Официалния вестник” на 

Европейския съюз № 2018/S 036-078185    от 21.02.2018г. 

 

 
Днес 03.04.2018г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

Председател:  1. 

Членове:         2.              Заличено обстоятелство 

  3.   

4.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

5.  

6.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

7.  

 

се събра за да продължи работата си в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за 

диализа.  

 

При разглеждането на подадените оферти, комисията се ръководеше от 

изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществената поръчка и заложените 

изисквания в документацията за участие в процедурата. Комисията констатира следните 

несътветствия относно представените документи от участниците за подбор: 

 

№7 „ Унифарм” АД: 

- в ЕЕДОП - стр.4 (стр.6 от офертата) е посочил че участва за ОП № 3 – в 

действителност са представени документи и ценови предложения за участие за ОП 

№ 3 и ОП № 14; 

 

№8 „ Марвена Диагностика” ЕООД: 

- в ЕЕДОП: 

• в част I – посочен е номер на обявлението в ОВ на ЕС на обществена поръчка 

различна от настоящата; 

• стр.4 (стр.8 от офертата) е посочил че участва за ОП № 4, 5, 6, 11 и 14 – в 

действителност са представени документи и ценови предложения за участие за 

ОП № 4, 6, 11 и 14; 

 

№11 „ Фьоникс Фарма” ЕООД: 

- ЕЕДОП с незаверени страници в офертата: от 2 до 26 стр. - заверена е само 

последната страница. 

 

 

Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител. 

 

 

 



 

Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП да изпрати настоящия протокол до всички участници 

и в същия ден да го публикува в Профила на купувача. 

2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на 

протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по оценка и 

класиране на подадените оферти. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3. 

4.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

5. 

6.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

7. 


