
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 
 

 

за отваряне, разглеждане, извършване на подбор и оценка на офертите и 
класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за 

хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД” 
 

 
 

Днес, 12.03.2019г., в 09.00 часа, комисия, назначена със Заповед № Зап-
225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД, в състав : 
Председател : Пламена Николаева – главна медицинска сестра;  

Членове: 1. д-р Пламен Станев – началник на Отделение по хемодиализа /ОХД/; 
2. м.с. Веселина Ангелова – старша медицинска сестра на ОХД; 
3. м.с. Айнур Кадир – медицинска сестра в ОХД; 
4. Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК - Разград, 
 

се събра в стая 5 на втори етаж на административната сграда в Централен 
корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2,  
за да извърши необходимите изчисления и действия по чл.72 ал.1 от ЗОП  по 
офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, 
с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 
Зап-180/10.10.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на 15.10.2018г. в 
Регистъра на обществените поръчки /РОП/ и на 13.10.2018г. под № 2018/S 198-447217 
в „Официален вестник” на Европейския съюз. Обществената поръчка е с ун.№ 00757-
2018-0004 в РОП.  

 
Решението за насрочването на това заседание е взето от комисията за 

провеждане на процедурата. Заседанието е закрито заседание.   
 
Комисията извърши необходимите изчисления, съгласно чл.72 ал.1 от ЗОП и 

установи, кое предложение за цена в оферта на участник по отделна обособена 
позиция от поръчката е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност 
на предложенията за цена от офертите на останалите участници в процедурата по 
същата обособена позиция, а именно :   

- на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – по обособена позиция № 10, по обособена 
позиция № 11 и по обособена позиция № 12; 

- на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 10, по обособена 
позиция № 11 и по обособена позиция № 12. 

 
 



С оглед гореизложеното, в съответствие с чл.72 ал.1 от ЗОП, комисията 
единодушно взе следните   

РЕШЕНИЯ : 
1. Да се изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

направено предложение за цена по обособена позиция от поръчката, което е по-
благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на останалите 
съответни предложения в офертите по същата обособена позиция от поръчката, , 
както следва:  от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – по обособена позиция № 10, по 
обособена позиция № 11 и по обособена позиция № 12 от поръчката  и  от 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 10, по обособена 
позиция № 11 и по обособена позиция № 12 от поръчката. 

2. Определя срок за представяне на писмените обосновки от участниците 
– 5 /пет/ дни от получаване на искането за това. Писмените обосновки да се 
изпратят по факс на номер: 084 629 765 или в запечатана непрозрачна опаковка 
да се представят в деловодството на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, 
адресирани до комисията за провеждане на процедурата, с посочено 
наименование на участника, наименование на обществената поръчка и надпис: 
„Писмена обосновка”. 

3. Възлага на Председателя на комисията да извърши всички 
необходими действия и писмено, да уведоми съответните участници за 
изисканите от тях подробни писмени обосновки, в съответствие с решенията на 
комисията по предходните точки.  

 

 
Председателят на комисията закри заседанието на 12.03.2019г., в 09.30ч. 
Настоящия протокол се състави и подписа на 12.03.2019г., в един екземпляр.   
 
 
 
 

      КОМИСИЯ: 
 

Председател: . чл. 2 от ЗЗЛД . . 
                  /гл.м.с.Пламена Николаева/ 
 
 

 
Членове: 1. . чл. 2 от ЗЗЛД . . 2. . чл. 2 от ЗЗЛД . .. 

                            /д-р Пламен Станев/               /м.с.Веселина Ангелова/ 
 
 

 
 3. . чл. 2 от ЗЗЛД . .      4.  . чл. 2 от ЗЗЛД . . 

                            /м.с.Айнур Кадир/                    /Цветелина Ботева/ 
 
 


