
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД
град Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 68, тел. 032 643284; тел./факс 032 643 241,

е-mail:  psichodis@abv.bg

  П Р О Т О К О Л  № 1 

от  дейността  на  Комисия,  назначена  със  Заповед  №  1315/21.12.2017  г.  на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД за възлагане на обществена поръчка по реда на
ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ -
ПЛОВДИВ" ЕООД”.
    Днес, 21.12.2017 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017
г. на Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;

         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.
се събра в  сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско

шосе“  №  68,  ет.  2,  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  постъпилите  оферти  за
участие  в  процедура  по  ЗОП  –  публично  състезание,  с  предмет: „ДОСТАВКА  НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”. 

Председателят на комисията докладва, че от страна на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД на
29.11.2017 г. е извършено публикуване в Портала за обществени поръчки на Решение за
откриване на процедура, изх. № 1993/29.11.2017 г. – импорт № 817272, и Обявление,
импорт № 817273, с посочен срок за получаване на офертите – 20.12.2017 г., 17,00 часа.
Обществената поръчка е публикувана на сайта на АОП под № 01077-2017-0003. 

Председателят  получи  Регистър  на  подадените  оферти,  както  и  постъпилите
оферти, за които се установи, че са подадени в първоначално обявения срок, и откри
заседанието в 10,00 часа. След запознаване със списъка на участниците в настоящата
процедура,  председателят  и  членовете  на  Комисията  подписаха  декларации  за
отсъствието на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията установи, че съгласно регистъра, в първоначално определения срок за
получаване на оферти, са подадени 4 (четири) оферти за участие в настоящата процедура,
поставени в запечатан непрозрачен плик,  с ненарушена цялост,  надписани,  съгласно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:

1. “МЕДОФАРМА“  ЕООД,  Адрес  за  кореспонденция:  град  София  1784,  р-н
„Младост“, ЖК „Младост“ № 1, бл. 38Б, офис сграда, тел. 02/974 37 09, факс:
02/974 37 08, e-mail:  ivailo.ganev@medochemie.com – вх.  № 01/18.12.2017 г.,
10,00 часа. 

2. „Търговска  Лига  Национален  Аптечен  Център“  АД,  Адрес:  град  София
1172, р-н „Изгрев“, ул. „Г.М. Димитров“ № 1, тел. 02/960 37 80; факс: 02/962 41
27e-mail: d.zaloznaya.hg@comleague.com – вх. № 2/18.12.2017 г., 11,00 часа.

3. „СОФАРМА  ТРЕЙДИНГ“  АД,  Адрес:  град  София  1756,  ул.  „Лъчезар
Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, тел. 02/8133 660, факс:
02/8133 666,  e-mail:  office@sopharmatrading.bg – вх.  № 3/20.12.2017 г.,  11,30
часа.
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4. „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД,  Адрес:  град София 1700, ул.  „Околовръстен
път“  №  199а,  тел.  02/965  81  97,  факс:  02/9658  172,  e-mail:
info.tenders@phoenixpharma.bg – вх. № 4/20.12.2017 г., 14,00 часа.

Заседанието се провежда при условията на чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. На публичната
част от заседанието на комисията – за отваряне на получените оферти, не се явиха за
присъствие  кандидатите  или  участниците  в  процедурата  или  техни  упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово уведомяване. 

1. Отваряне на офертите
Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  офертите  по  реда  на  подаването  им  и

проверка на съдържанието им. 
1.   "МЕДОФАРМА" ЕООД
Извърши  се  проверка  за  наличието  на  изготвен  Списък  на  документите  в

офертата  на  участника –  констатира се  наличието на  такъв.  Прочете  се  Списъкът с
представени документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си
за участие в процедурата,  в  съответствие с  разпоредбата  на чл.  47,  ал.  2 и ал.  3 от
ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от членовете на Комисията, които подписаха и техническото предложение на
участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД.

2. „  Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД  
Извърши  се  проверка  за  наличието  на  изготвен  Списък  на  документите  в

офертата  на  участника –  констатира се  наличието на  такъв.  Прочете  се  Списъкът с
представени документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си
за участие в процедурата,  в  съответствие с  разпоредбата  на чл.  47,  ал.  2 и ал.  3 от
ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от членовете на Комисията, които подписаха и техническото предложение на
участника „Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД.

3.   "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
Извърши  се  проверка  за  наличието  на  изготвен  Списък  на  документите  в

офертата  на  участника –  констатира се  наличието на  такъв.  Прочете  се  Списъкът с
представени документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си
за участие в процедурата,  в  съответствие с  разпоредбата  на чл.  47,  ал.  2 и ал.  3 от
ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово
предложение.
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Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от членовете на Комисията, които подписаха и техническото предложение на
участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

4.   "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
Извърши  се  проверка  за  наличието  на  изготвен  Списък  на  документите  в

офертата  на  участника –  констатира се  наличието на  такъв.  Прочете  се  Списъкът с
представени документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си
за участие в процедурата,  в  съответствие с  разпоредбата  на чл.  47,  ал.  2 и ал.  3 от
ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от членовете на Комисията, които подписаха и техническото предложение на
участника „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД.

След извършения формален преглед на офертата приключи публичната част на
заседанието и Председателят на Комисията закри заседанието. 

Комисията, в условията на закрито заседание, взе решение да продължи работа
по  разглеждането  по  същество  за  съответствие  на  документите  по  чл.  39,  ал.  2  от
ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите
за подбор на участниците, което заседание беше насрочено за провеждане на 28.12.2017
г..

Настоящият  протокол  се  състои от  3  (три)  страници и е  съставен  в  1  (един)
екземпляр, който ще се съхранява към документацията на процедурата. 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

Председател: ............................................................/п/ 
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Мария Лесова-Зенкова - адвокат
Членове: .......................................................................... /п/

(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
Д-р Милена Трендафилова-Андонова – Началник отделение „ОГХС“

..................................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Галя Цекова – Главна Мед. сестра
.......................................................................... /п/

(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
Калина Петкова – Старша мед. сестра „ОГХС“

..................................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека
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