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УТВЪРДИЛ  

УПРАВИТЕЛ ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД : 

ДОКТОР НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ  

 

 

                   

 

П Р О Т О К О Л    

 

Днес, на  15.07.2019г. в 12:00 часа в ЦПЗ –Благоевград ЕООД, в заседателната 

зала се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № Заповед № РД -07-

390/08.07.2019г. на управителя  на ЦПЗ-Благоевград ЕООД за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване 

на профила на купувача на обява, с предмет на поръчката : „Доставка на медицински 

изделия и дезинфектанти за нуждите на   ЦПЗ – Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ 

в състав: Председател : Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска 

сестра в ЦПЗ Благоеврад ЕООД 

Членове: 

      1.  Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - 

Благоеврад ЕООД 

      2.  Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

Комисията заседава в основен състав, без участие на резервен член. 

На основание  чл.188, ал.3 ЗОП, вр. чл.97, ал.3 ППЗОП Комисията пристъпва към 

оценка на офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата и съгласно чл.39, ал.3 ППЗОП, както следва:  

 1.«Хелмед България» ЕООД 

 2.«Елпак Лизинг» ЕООД  

 3.«Биофармация ГС» ООД  

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на кандидатите  като 

взе предвид предварително обявения критерии „най-ниска предложена цена” 

По отношение на кандидатите и номенклатурите, за които те са предложили цени 

комисията пристъпи към тяхното класиране, съгласно ценовите им предложения и 

критерият за оценка „най-ниска предложена цена”. 

Конкретните предложения по всяка една номенклатура и 

оценяването/класирането на предложенията на участниците са обективирани в таблица, 

неразделна част от настоящия протокол.  

След съпоставката на предложените единични цени за всяка една от 

номенклатурите от тримата участници и след проверка по чл.72 ЗОП за наличие на по-

блогоприятна оферта с 20 на сто, Комисията установи, че за някои от номенклатурите 

следва да бъде изискана подробна писмена обосновка, относно начина за 

ценообразуване на следните участници и номенклатури за медицински изделия както 

следва : 

1. От Участникът „Хелмед България“ ЕООД, който  предлага единична 

цена за:    

- позиция № 8 от спецификацията ВАКУТЕЙНЕР 5 мл червен  

-           позиция № 10 от спецификацията ВАКУТЕЙНЕР ИГЛИ 21G 

 



2.         От участник „Биофармация ГС“ ООД , който  предлага единична цена 

за: 

 

-      позиция № 11 от спецификацията ВАКУТЕЙНЕР 1,6 мл черен за РУЕ  

 

В тази връзка  и на основание чл.72 ЗОП Комисията взе решение да изиска 

подробна писмена обосновка относно начина за ценообразуване на предложената цена 

за номенклатурите, предложени от посочените по-горе двама участника, които са 

предложили цена с 20 на сто по-благоприятна от останалите участници за тези позиции. 

Комисията реши да даде срок за представяне на обосновките в срок от пет дни, 

след датата на получаване на настоящия протокол. 

Отделно от горното Комисията констатира, че за някои от номенклатурите са 

налице две еднакви ценови предложения, предложени от двама кандидати 

“Биофармация ГС“ ООД и „Хелмед България“ ЕООД, както следва: 

За номенклатури от спецификацията /ценовото предложение: 

№ 25  РЪКАВИЦИ НЕСТ. Л БЕЗ ПУДРА – предложена еднаква единична 

цена от „Биофармация ГС“ ООД и „Хелмед България“ ЕООД   

Както е указано в документацията за възлагане на настоящата поръчка, в случай, 

че двама или повече кандидати предложат една и съща единична цена, комисията 

провежда публичен жребий за определяне на изпълнител измежду класираните двама 

или повече кандидати, дали една и съща най-ниска цена. 

В тази връзка комисията прие следния Регламент за теглене на жребия:  

Жребият за всяка една от номенклатурите, ще проведе последователно по 

следния начин:  

1.      Комисията ще подготви два еднакви празни, непрозрачни плика за всяка от 

номенклатурите, които са на жребий; 

2.      Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с 

предварително изписаните наименования на  двамата участници; 

3.      Друг член на комисията ще затвори и разбърка двата плика с поставените в 

тях листчета; 

4.      На всеки от присъстващите участници ще се предостави възможност да 

разбърка отново пликовете; 

5.      През това време председателят на комисията ще бъде на място, физически 

отдлечен, за да няма възможност да възприеме кой участник в кой от пиковете 

ще се постави; 

6.      Предсетателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще  отвори 

плика и ще оповести спечелилия кандидат. 

Предвид гореизложеното, комисията взе решение да проведе публично жребий 

за определяне на изпълнител между кандидатите, предложили еднакви единични цени 

по номенклатурите по спецификацията, посочени по-горе, поради и което реши да 

уведоми всички кандидати,  че на  24.07.2019г. от 09.00 часа,  в ЦПЗ – Благоевград 

ЕООД  ул.”Братя Миладинови” № 21 ще проведе публичен жребий за определяне на 



изпълнител между следните участници и са следните номенклатури:  

кандидати “Биофармация ГС“ ООД и „Хелмед България“ ЕООД за 

номенклатури от спецификацията /ценовото предложение: 

№ 25  РЪКАВИЦИ НЕСТ. Л БЕЗ ПУДРА – предложена еднаква единична цена 

от „Биофармация ГС“ ООД и „Хелмед България“ ЕООД   

Настоящия протокол след неговото утвърждаване да бъде изпратен до всички 

участници и да бъде публикуван в профила на купувача. 

Председателя на комисията да изпрати искания за предоставяне на писмени 

обосновки по реда на чл.72 ЗОП съгласна констатациите в настоящия протокол до 

участниците : „Хелмед България“ ЕООД и „Биофармация ГС“ ООД. 

Председателя на комисията да уведоми като изпрати съобщения до всички 

кандидати за теглене на жребия и публикува съобщение в тази насока в профила на 

купувача на възложителя. 

С това работата на комисията приключи на 15.07.2019г. в 13.00 часа. 

Получените оферти ще бъдат съхранявани в кабинета на Гл.счетоводител. 

Председател : Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в 

ЦПЗ Благоеврад ЕООД/заличено осн.ЗЗЛД/ 

 Членове: 

      1.  Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - 

Благоеврад ЕООД/заличено осн.ЗЗЛД/ 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат  /заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

 

 

Предал протокол на 15.07.2019г. .......... /заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

Получил протокол на 15.07.2019г.............. /заличено осн.ЗЗЛД/ 

 

 

 
 


