
Дата: 24.03.2016г. 

Приел: .../п/...., чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

УПРАВИТЕЛ 

/д-р Анна Котева/ 

 

ПРОТОКОЛ 

По чл. 72, ал. 1 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. 

Състав на комисията: 

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 

След изготвяне и подписване на протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, с който 

комисията констатира съответствието на документите в плик № 1 на участника с 

критериите за подбор поставени от възложителя, същия бе изпратен на 

участника за запознаването му с него. 



На свое заседание на дата 14.03.2016г., Комисията пристъпи към 

разглеждане на документите в прик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. Комисията разгледа техническото предложение на допуснатия 

участник и другите представени документи в плик № 2. 

Комисията констатира следното: 

 Участникът „Роми - Дент“ ООД с оферта вх.№ 33/01.03.2016г. – няма 

липсващи документи по отношение на съдържанието на плик № 2, техническата 

оферта е попълнена съгласно изискванията на възложителя и продуктите, с 

които участва отговарят на условията на възложителя. 

 С оглед извършеното разглеждане на документите в плик № 2, 

комисията констатира, че представената оферта включително и 

техническата спецификация и декларациите са в съответствие с 

изискванията на възложителя. Комисията допуска до по нататъшно участие 

офертата на участника „Роми - Дент“ ООД. 

 Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяването на 

ценовата оферта на допуснатия участник да се проведе на 21.03.2016г. от 

14:00 часа в малка заседателна зала на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ 

ООД, за което на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, ще бъде публикувано 

съобщение за заседание на комисията на интернет страницата на  

„Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД на интернет адрес: 

http://dialmedbg.com/profil/profil_dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-

medicinki-iztelia-za-peritonalno-lechenie-2016.html  и ще бъде изпратено на 

участника в процедурата. 

 На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП с писмо изх. № 37/15.03.2016г., 

Комисията уведоми участника за деня и часа на отваряне на плика с „Предлагана 

цена“.  

 На 21.03.2016г. в 14:00 часа комисията се събра да отвори и оповести 

ценовата оферта на допуснатия участник. 

 На отворянето на ценовата оферта не присъстваха представители на 

участника, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. Комисията изчака 20 (двадесет) минути за 

явяване на представители и след като такива не се явиха, същата започна 

работата си. 

http://dialmedbg.com/profil/profil_dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-medicinki-iztelia-za-peritonalno-lechenie-2016.html
http://dialmedbg.com/profil/profil_dostavka-na-lekarstveni-produkti-i-medicinki-iztelia-za-peritonalno-lechenie-2016.html


Пликът с надпис „Ценова оферта“ беше с ненарушена цялост поради, 

което няма постъпили възражения от членовете на комисията. На основание 

чл.71, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията отвори, 

подписа и разгледа съдържанието на плик № 3 на офертата на участника и 

установи: 

- Участникът е поставил в плик № 3 с надпис „Плик № 3 – Предлагана 

цена“ попълнено и подписано ценовото си предложение на хартиен и 

магнитен носител. Приложена е и декларация по чл.33, ал.5 от ЗОП за 

конфиденциалност на цените представляващи търговска тайна. 

Председателя на комисията оповести ценовите предложения на 

продуктите оферирани от участника „Роми - Дент“ ООД. 

С това публичната част на заседанието завърши и комисията продължи 

своята работа. 

Оценяване и класиране на офертите 

Комисията пристъпи към разглеждането на ценовата оферта и 

съответствието на оферираните цени с референтните, съгласно Приложение 2 на 

Позитивния лекарствен списък от Регистъра на Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Комисията констатира следното: 

1. Предоставеното ценово предложениена участника „Роми - Дент“ ООД е 

изготвено съгласно изискванията и електронната таблица (образец) на 

възложителя.  

2. Има пълно съответствие на информацията съдържаща се в хартиения и 

магнитния носители на участника.  

3. Оферираните лекарствени продукти са с цени ненадвишаващи 

съответната референтната стойност посочена в Приложение 2 на Позитивния 

лекарствен списък от Регистъра на Националния съвет по цени  и реимбурсиране 

на лекарствените продукти. 

Като взе предвид методиката за оценка обявена в документацията за 

участие „най-ниска цена“, констатираните по-горе факти и това, че „Роми - 

Дент“ ООД е единствен участник в процедурата, комисията приема ценовата 

оферта и класира на първо място единствения участник подал оферта – фирма 

„Роми - Дент“ ООД.  



В заключение и на основание чл. 72 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП), комисията реши: 

Предлага, изпълнението на обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално 

диализно лечение“, да бъде възложена на единствения участник „Роми - 

Дент“ ООД, предложил добри цени и изгодни условия и да се сключи 

договор с участника цитиран по-горе. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на 23.03.2016г. и в 

съответствие с разпоредбата на чл. 72 от Закона за обществените поръчки и се 

предава на УПРАВИТЕЛЯ на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД на 

основание чл.73, ал.3 от ЗОП, заедно с Протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП с вх. № 

35/09.03.2016г. и цялата документация събрана в хода на проведената процедура. 

 

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 

 


