П Р О Т О К О Л № 1/05.01.2018 год.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, 05.01.2018 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични
заболявания и на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на
хемодиализа в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора”,
открита на основание на Решение № РД-10-806/22.11.2017г. на
Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД, и
комисия назначена със Заповед № РД-10-24/05.01.2018 год., в следния
състав:
Председател:
1^ д-р Велина Черкезова - Началник отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
Членове:
2^ Доц.Илия Димитров Попов - ВРИД Началник клиника по нефрология с
дейност хемодиализа - дейност нефрология
3^ Таня Радевска - гл. мед. сестра
4^ Ад в. Татяна Кекевска
5. Милка Цветанова Генкова - управител болнична аптека
Резервни членове: 1. Адв,Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител Общ.поръчки, проведе
своето първо заседание
I.
Председателят на комисията обяви Заповед № РД-1024/05.01.2018 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович АД, град Стара Загора за назначаване на комисията и
състава й, и докладва, че с приемо-предавателен протокол от 05.01.2018 г.,
изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно със
една постъпила оферта със следния входящ номер:
I . „МЕДЕКС” ООД, град. София, п.к. 1138, кв. „Горубляне”, ул.
„Самоковско шосе” № 2А, Търговски център „Боила”, ет. 5 - вх. № ПД
- 03-237/29.12.2017г., 10,20 часа
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на
комисията не присъстват участници в процедурата или техни
упълномощени представители или представители на средства за масова
информация.
III. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51,
ал. 13 от ППЗОП.
IV. Списъкът на представените на комисията оферти по реда на
тяхното постъпване е:
1. „МЕДЕКС” ООД, град София, п.к., 1138, . кв. „Горубляне”, ул.
„Самоковско шосе” № 2Л, Търговски център „Боила”, ет. 5 - вх. № ПД
03-237/29.12.2017г., 10,20 часа.
V. Членовете на комисията установиха, че опаковката, която е
постъпила в деловодството на Възложителя с посочен по-горе входящ

