
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 1
"Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен KOfl-N02AA01 и 
Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за 
нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч"“

От работата на комисията, назначена със Заповед № 190/05.04.2021 г. на Изпълнителния 
директор на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, в процедура за вътрешен конкурентен избор 
по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП за определяне на изпълнител във връзка с отправена писмена покана с 
изх.№ 39/25.03.2021 г. с предмет "Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо- 
терапевтичен KOfl-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД 
№ 11 -277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", раздел профил на 
купувача, Вътрешен конкурентен избор - http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm

На 05.04.2021 год., от 09:30 часа, в сградата на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27, се събра назначената комисия да отвори и разгледа 
постъпилите оферти в електронната система, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч 
ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАП "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

З.Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
Резервни членове:
1. д-р.Алдин Начков н-к отделение по хемодиализа към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч
2. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД 
Ловеч

Комисията работи в съответствие с графика, посочен в „Електронна система“ за „"Повторна 
покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен KOfl-N02AA01 и Международно 
непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на 
МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч'1“ и отправената Повторна Покана до всички участници по 
Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2021 г. Съгласно графика комисията ще извърши 
отварянето на офертите на участниците на 05.04.2021 г. в 09:30 часа и отваряне и оценка на ценовите 
предложения на допуснатите до този етап участници и класирането им на 05.04.2021 г. в 10:00 часа.

Електронно подадените оферти са налични в меню „оферти“ на обществената поръчка в 
електронната система и стават видими за комисията след изтичането на срока за получаване на 
оферти. Като електронната система е подредила всички подадени оферти по дата и час на постъпване. 
Съгласно информацията на постъпилите предложения по електронен път чрез Електронната система и 
в посочения в поканата срок - до 02.04.2021 г. 23:59 часа, са постъпили 1 брой предложения, както 
следва:
1. Предложение с вх. 06046, дата и час на подаване 25-03-2021 22:17 часа - участник "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНПАД.

Всички членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл.ЮЗ, ал.2 от 
ЗОП.

Председателят на комисията извършва всички действия в системата.
1.Комисията премина към разглеждане на съдържанието на предоставената информация и 
предоставените документи от участниците. По отношение на предоставените от участниците 
документи и информацията за съответствието им към личното състояние и критериите за подбор, 
единодушно комисията констатира следното:
1. Предложение с вх. № 06046, дата и час на подаване 25-03-2021 22:17 часа - участник "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД е подал оферта за участие, която в част „заявление за участие“ -  .Документи, 
представени от участника „ не съдържа документи, съгласно декларираното от него в заявлението, а 
именно: в част „Приложения“ :
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1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 
67 от ЗОП и условията на възложителя.
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
3. Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал.З от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.З

Заявлението е подписано от Veneta Stefanova Kosseva с електронен подпис.
От гореизложеното комисията приема, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта 

за участие в обществена поръчка от участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, Оферта с вх.№ 06046, 
дата и час на подаване 25-03-2021 22:17 часа в системата, не отговаря в пълна степен на изискванията 
поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни 
документи за отстраняване на несъответствията във връзка с непредставения ЕЕДОП и документите 
към него.

Комисията на основание гореизложеното не допуска офертата на участника до Отваряне на 
Техническото предложение и съответно не допуска участника до отваряне на Ценовото му 
предложение.

В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП и съгласно 
чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 
на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация.
С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 05.04.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.ПараскеБ~ето

ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД J

от ППЗОП.

Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
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