ПРОТОКОЛ
Днес, 10.01.2017г. в 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: д-р Андон Иванов Арабаджиев, Елка
Георгиева Дойчинова, Нели Иванова Евтимова, Галина Станкова Гогева, и резервни
членове: Бойко Стойнев Георгиев и Елена Иванова Ангелова, назначена със заповед
№3/09.01.2017г. на изп.директор на горното дружество, започна работа по разглеждане
на постъпилите оферти за участие в процедурата по „доставка на медикаменти“ за
нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.,
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З във вр. с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:

1. „Диагностик имиджинг” ООД,
2. „Медофарма” ЕООД
3. „Медекс” ООД
4. „Соломед” ЕООД
5. „Фьоникс фарма” ЕООД
6. ЕТ „ДВН”
7. „Софарма Трейдинг” АД
8. „Търговска лига НАД” АД
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица.
Комисията извърши действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като отвори
офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях намери запечатан плик със
ценбво предложение по позициите, за които участват участниците, като трима от
членовете на комисията разписаха пликовете с ценовите предложения и техническите
предложения.
С горните .действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертите
и установи, че и във всички оферти епредставен ЕЕДОП, както и изискваните от
възложителя документи, в т.ч. и декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, подписани от
лицата, които представляват участника.
Доколкото в процедурата не поставени специални изисквания към участниците
такива не подлежат на обсъждане.
Комисията не установи наличиена обстоятелства по чл.54, ал.8 от ППЗОП,
както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради, което ще
отвори ценовите предложения на всички участници и ще ги оцени, доколкото тези
ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя.
С оглед горното и на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията единодушно:
РЕШИ:
ОБЯВЯВА, че ще отвори ценовите предложения на участниците впроцедурата
на 16.01.2017г. от 8,3Оч. в заседателната зала при кабинетаща изпълнителния директор
на възложителя в

