
ПРОТОКОЛ №2 

 

                   Днес 01.06.2017год. в 10.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в 

гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива второ заседание на Комисия 

назначена със Заповед №.94/23.05.2017год. на Управителя на МБАЛ”Свети Иван Рилски – 

Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения от участници в публично 

заседание за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти, уникален номер от Регистъра 

на АОП 0400-2017-0001. Комисията е в следния състав с: 

  Председател: д-р Малина Павлова – началник отделение по педиатрия  

  Членове:  Рая Тодоринова Стефанова адвокат  

Ангел Ангелов – началник АСБ 

  Тихомир Христов Банчовски – управител болнична аптека 

                    Диана Илиева Иванова – счетоводител 

 

На това свое заседание комисята ще разгледа съотвествието на офертите с изискванията на 

възложителя, според представените ЕЕДОП от участниците.   

 

РАЗДЕЛ II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Общи изисквания към участниците в процедурата. Всички участници са  посочили  идентифицираща 

информация (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или др. идентификационен номер, съгласно 

регистрацията в държавата, в която е установен, лице за контакт и т.н.) в Част II: "Информация 

за икономическия оператор", буква "А": "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР", 

поле 1 „Идентификация“, поле 2 „Обща информация“ и поле 3 „Форма на участие“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  Подизпълнители: Никой от участници не е 

заявил, че ще ползва подизпълнители. Никой от участниците не е обединение. Никой от участниците 

не е зявил използване на капацитета на трети лица. Участниците не са дружества, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. По отношение на участниците в процедурата не се 

констатира да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 ЗОП 

и чл.55, ал.1, т.1, т.2 и т.4  ЗОП. В ЕЕДОП са представени данни относно публичните регистри, в 

които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя.  

 

РАЗДЕЛ III - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Участниците трябва да имат 

право да търгуват на едро с лекарствени продукти и да притежават валидно разрешение за търговия 

на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ. Участниците трябва да са лицензирани търговци 

за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества и да притежават валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели, 

съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ.  Участниците са посочили информацията по т.1.1. - 1.4. в Част IV: 

"Критерии за подбор", буква "А": "ГОДНОСТ", поле 1) от ЕЕДОП. 

Технически и професионални способности. Участникът следва, през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили минимум 1 (една) 

дейност/доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не е 

от значение. Под „дейност/доставка, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ 

следва да се разбира доставка на лекарствени продукти/медикаменти. Участниците са декларирали 

само  информацията по т.3.1. в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ", поле 1б) от ЕЕДОП.  

Участниците отговарят на условията за участие и комисията ще пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на трето свое заседание.  

 

 

Председател   ....................................  д-р Ралица Вътова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  Ангел Ангелов  

  

...........................................  Тихомир Банчовски 

 

...........................................  Диана Иванова  

Заличена информация съгласно 

чл.2 от ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


