П Р О Т О К О Л № 2/05.12.2017 год.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, 05.12.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,Доставки на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на
„УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”, открита на основание на
Решение № РД-10-709/13.10.2017г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, и комисия назначена със Заповед №
РД-10-795/21.11.2017 год., в следния състав:
Председател:
1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно
отделение
Членове:
2. маг.фарм.Милка Генкова - Управител Аптека
3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
4. Адв .Татяна Кекевска
5. Таня Радевска - гл.мед.сестра
6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител
7. Владимир Петров Ташев - системен администратор
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист
Поради прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Жулиета
Здравкова - Председател на комисията, същата бе заместена от резервния
член адв. Христо Панайотов.
Поради ползване на платен годишен отпуск на Владимир Петров
Ташев, същият бе заместен от системния администратор Ивайло Йорданов
Димитров.
Комисията проведе своето второ заседание.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
на участниците: „МЕДЕКС” ООД, град София и „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД.
Членовете на комисията изслушаха устния доклад на Милка Генкова
и д-р Черкезова относно съответствието на предлаганите от участниците
лекарствени продукти и храни с изискванията на възложителя и установи
следното:
1. Участникът „МЕДЕКС” ООД е подал оферти за обособена позиция
№ - за номенклатури №№ 26,28,29,30,129,130 и за обособена позиция № 2
- за номенклатури NqNq 202
Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение
на поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и
условията на Възложителя.
2. Участникът „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД е подал оферти за обособена
позиция № 1 - за номенклатури №№ 8,9,25,33,35,36,67,76,87,89,151 и
обособена позиция № 2 - за номенклатура № 179.
Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение
на поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и
условията на Възложителя.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение
отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на
14.12.2017г., в 11 часа в заседателната зала на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
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