
 

 
 

УТВЪРДИЛ  

УПРАВИТЕЛ ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД : 

ДОКТОР НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ  

 

 

                   

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, на  19.07.2019г. в 09.00 часа в ЦПЗ – Благоевград ЕООД, в заседателната 

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

389/08.07.2019г. 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 лекарствени 

продукти 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 основния си състав, без участие на резервен член. Доколкото 

мандатът на комисията е определен до 25.07.2019г. със Заповед № РД-07-

389/08.07.2019г., комисията заседава легитимно. 

 Повод за настоящото заседание е постъпило по електронната поща на лечебното 

заведение писмо от «Софарма Трейдинг» АД, видно от което  този изпълнител по 

договор за доставка на лекарствени продукти съгласно утвърден протокол от 

16.07.2019г.  и утвърдена таблица, неразделна част от него  отказва да сключи договор 

за номенклатура № 1 от спецификацията под наименование AGOMELATIN поради 

промяна на търговските условия от страна на производителя.  

 Комисията взе предвид, че «Софарма Трейдинг» АД е класирана на първо място 

за изпълнител на договор да доставка на лекарствени продукти за нуждите на   ЦПЗ – 

Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ на тази конкретна номенклатура.  Комисията взе 

предвид, че за тази номенклатура не са постъпили ценови предложения от останалите 

двама участника «Медофарма» ЕООД и «Фаркол» АД, което прави невъзможна 

опцията на Възложителя да покани за сключване на договор за тази номенклатура един 

от другите двама участници, класиран на второ място.  

Комисията намира, че следва да изключи номенклатура № 1  от таблицата, 

материализираща окончателното класиране на кандидатите и техните ценови 

предложения, видно от който е кой кандидат е на първо, второ, трето  място за всяка 

една от номенклатурите по обособените позиции, като спечелена от участника 

«Софарма Трейдинг» АД. Съгласно легендата на таблицата, отразяваща крайното 

класиране на кандидатите, първо място печели кандидатът за съответната 

наминклатура оцветена в  жълто, второ място в червен и трето място в зелен цвят. 

 

 Въз основа на горното комисията  Р  Е  Ш  И : 

  Предлага на Възложителя да сключи  договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на   ЦПЗ – 

Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ 
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КАНДИДАТ № 3. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  за  номенклатури, подробно 

посочени в приложението, неразделна част документацията  по процедурата и 

настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 

 Комисията приключи работата си на 19.07.2019г. в 10.00 часа и предаде цялата 

документация на възложителя. 

Председател :  Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в 

ЦПЗ Благоеврад ЕООД  /заличено на осн.ЗЗЛД/ 

членове 

      1. Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоеврад 

ЕООД   /заличено на осн.ЗЗЛД/ 

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

 

Предал документация на 19.07.2019г...................................../заличено на осн.ЗЗЛД/ 

 

Приел документация на 19.07.2019г. .................................... /заличено на осн.ЗЗЛД/ 
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