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ПРОТОКОЛ №7/11.04.2017г. 

за разглеждане, оценяване и класиране на офертите  

на основание, чл. 72 ЗОП /отм./ 

 

 

Днес, 11.04.2017г.,  в 14.00  часа,  в рапортната  зала 2‐ри  етаж на  секция „Изгаряния и 

пластична  хирургия”  на  УМБАЛСМ  “Н.И.Пирогов”  ЕАД,  гр.  София  1606,  бул. 

“Тотлебен” №  21,  се  проведе  заседание  на Комисията  назначена  със  Заповед №  20‐

707/14.06.2016  г.  на  Изпълнителния  директор  на  УМБАЛСМ  „Н.И.Пирогов”  ЕАД 

проф.  д‐р  Стоян  Миланов,  изменена  със  Заповед  №  РД‐26‐391/16.03.2017г  на 

Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД проф.д‐р Асен Балтов, 

за  разглеждане,  оценяване  и  класиране  на  офертите  на  участниците  в  открита 

процедура  за  възлагане  на  обществена    поръчка  с  предмет:  „Доставка  на  общ 

медицински  консуматив”,  открита  с  Решение  №  РД‐20‐381/13.04.2016г.  на 

Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД. 

   

Комисията е в следния състав: 

   

Председател: Петър Найденов  

  Членове: 

1. маг.фарм. Антон Авджиев 
2. маг.фарм. Елисавета Димитрова 
3. адв.Ваня Толева  
4. Елена Чернева  

Резервни членове: 

1. Христина Лекова  
2. Калинка Митарова  

 

Комисията е в пълен състав. 

 

Дневния  ред  на  откритото  заседание  е  изтегляне  на  жребии  по  Обособена 

позиция № 113 /Диализно лечение 13 поради представени еднакви най‐ниски ценови 

оферти на участниците Етропал Трейд ООД и Дъчмед Интернешанъл ЕООД. 

В  обявения  час  не  са  се  явили представители на  участниците  Етропал Трейд 

ООД и Дъчмед Интернешанъл ЕООД, които надлежно са уведомени за датата, място 

и часа на провеждането на жребия, за което са и потвърдили, че са информирани. 

Комисията изчаква допълнително 15 (петнадесет) минути до провеждането на 

жребия, в случай че представители на участниците се явят. 

В 14:20 часа Комисията констатира, че представители на участниците не са се 

явили  и  пристъпва  към  тегленето  на  жребия.  Не  присъстват  и  представители  на 

средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията уведомява присъстващите за процедурата по тегленето 

на жребия по Обособена позиция № 113 /Диализно лечение 13. Написаните имена на 

участниците  напечатани  на  еднакви  по  големина  билети  са  показани  на 
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присъстващите.  Същите  са  поставени  в  два  непрозрачни  плика  пред  всички. 

Пликовете  биват  разбъркани  и  председателят  на  комисията  е  изтеглил  плика  с 

билета  на  Дъчмед  Интернешанъл  ЕООД.  Отворен  е  и  другия  плик  с  цел  да  се 

проверят отново наличието на билета на другия участник участващ в жребия.  

 

След  извършване  на  горепосочените  действия  приключи  откритото  заседание  на 

Комисията. Председателят насрочи закрито заседание, което се проведе веднага с цел 

взимане  на  окончателни  решения  на  комисията  по    Обособена  позиция  №  113 

/Диализно лечение 13. 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ              

 

С оглед на описаното,  за Обособена позиция № 113  /  Заглавие на обособената 

позиция 113/Диализно лечение 13, Комисията РЕШИ 

 

1. Предлага на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД 
да бъдат отстранени от участие следните участници: 

Няма отстранени участници. 

 

2. Предлага на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД 
да  издаде  решение,  с  което  да  обяви  класирането  на  участниците  в 

процедурата за тази обособена позиция както следва: 

 

1. място – Дъчмед Интернешанъл ЕООД 

2. място – Етропал Трейд ООД 

3. място – Соломед EООД 

 

Мотиви: 

Горепосоченото  класиране  е  направено  в  следствие  на  оценка  на  офертите 

съгласно  критериите  за  оценка  заложени  в  тръжната  процедура,  а  именно 

най ‐ ниска цена и проведения жребий 

 

3. Предлага на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”  ЕАД да 
сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на общ медицински консуматив”, Обособена позиция № 113 / Заглавие на 

обособената  позиция  113/Диализно  лечение  13  с  участника  класиран  на 

първо място, а именно : Дъчмед Интернешанъл ЕООД 

 

С извършване на  гореописаните действия   приключи закритото заседание на 

Комисията. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 11.04.2017г. в 15:00часа.  
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Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.  

 

Протоколът  заедно  с  цялата  документация  се  предава  на  Възложителя  на 

11.04.2017г. за вземане на решение съгласно чл.73 ал.1 от ЗОП /отм/ 

       

Комисията  приема  единодушно  констатираното  по‐горе  и  членовете  и  се 

подписват в състав, както следва: 

 

КОМИСИЯ : 

 

Председател:  ................./п/*...................... /Петър Найденов/ 

  

Членове: 

 

1. ............../п/*.......................... / маг.фарм. Антон Авджиев / 

  

2. ............/п/*........................... / маг.фарм. Елисавета Димитрова / 

 

3.  .........../п/*........................... / адв. Ваня Толева/  

 

4. .........../п/*............................ /Елена Чернева /        

 

* подписът е заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

 


