
ПРОТОКОЛ 

По чл. 68, ал. 7 от ЗОП 

 

От работата на комисията, назначена със Заповед № 2/02.03.2016г. на 

Управителя на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД за разглеждане, оценяване 

и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за 

перитонеално диализно лечение“ за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ 

ООД, обявена с Решение № 1/08.01.2016г., на Управителя на „Диализен център - 

ДИАЛМЕД“ ООД и обявление № 706519, публикувано на страницата на 

Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 

03958-2016-0001 и в официален вестник на Европейския съюз за обществени 

поръчки на уебсайта на TED – официален източник на информация за 

обществените поръчки в Европа с № 2016/S 007-007855 от 12.01.2016г. 

На 02.03.2016г. – 16:00 часа комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Славка Спасова Донева – административен директор 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Д-р Милена Димитрова Арнаудова – лекар нефролог 

2. Пепа Кръстева Здравева – секретар координатор 

3. Марияна Тодорова Петкова – правоспособен юрист 

4. Петя Георгиева Иванова-Гълъбова – медицинска сестра 

се събра да отвори и разгледа постъпилите оферти. На процедурата по отваряне 

на офертите не присъстваха представители на фирмите участнички, както и 

представители на масовата информация. 

 Председателят на комисията откри заседанието в присъствието на всички 

членове на комисията. Комисията започна своята работа след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти.  

 Видно от представения списък и оферти, в деловодството на „Диализен 

център - ДИАЛМЕД“ ООД е постъпила една оферта в срока определен от 

възложителя – 01.03.2016г., 17:00 часа: 

1. Оферта с вх. № 33/01.03.2016г., 13:30 часа от „РОМИ-ДЕНТ“ ООД. 

Всички членове на Комисията подписаха декларации по чл. 35 от Закона 

за обществените поръчки. 



След като откри заседанието, Председателят на комисията в изпълнение 

на чл. 68 ал. 4 от ЗОП, пристъпи към отваряне на подадената оферта с вх. № 

33/01.03.2016г., 13:30 часа от „РОМИ-ДЕНТ“ ООД и провери за наличието на 

три отделни запечатани плика, след което трима от членовете на комисията 

подписаха плика с „Предлагана цена“ на участника. 

На основания чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от 

членовете и подписаха всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор“, 

след което оповести документите, които той съдържа и провери съответствието 

им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

Комисията установи: 

Документите, описани в списъка, съответстват на приложените 

документи в плик № 1. 

Публичната част на заседанието завърши и комисията продължи своята 

работа. 

На заседание на 09.03.2016г. комисията пристъпи към разглеждане на 

документите в плик № 1 на участника за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Комисията установи: 

Всички представени документи в плик № 1 на участника  „РОМИ-ДЕНТ“ 

ООД отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Дата на съставяне на протокола 09.03.2016г. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Славка Спасова Донева – …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Д-р Милена Димитрова Арнаудова – …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД  

2. Пепа Кръстева Здравева – …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД 

3. Марияна Тодорова Петкова – …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД  

4. Петя Георгиева Иванова-Гълъбова – …/п/…, чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД 

 


