
 

стр. 1 oт 2 
 

   До Директор „Икономически дейности“ 
   на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна 

 
ДОКЛАД 

пo  чл. 60, ал. 1 ППЗОП  
 

от комисия от служители на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, назначена със Заповед № Р-413/29.06.2017 г. на 

Директор „Икономически дейности“ („ИД“) в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 

ЧЛЕНОВЕ:  1. доц. д-р Кирил Ненов, дм - Началник Клиника по диализа; 

 2. Николай Николов - Ръководител Направление „МДМТ и ИО“ 

 

Уважаема Г-жо Директор, 
 

 В изпълнение на чл. 103, ал. 3 ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведена 

процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 

за период от три години“, открита с Решение № Р-396/ 16.06.2017 г. на Директор „ИД“. 

1. В отговор на изпратени от възложителя на 16.06.2017 г.покани до „Медекс“ ООД и „Унифарм“ АД и в 

обявения от възложителя срок е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 

№ Подател на офертата 
Обособена 

позиция № 
Номер, дата и час на получаване 

1. „Унифарм“ АД 1 и 2 ВК-1756/ 28.06.2017 г.; 10:35 часа 

 

2. Процедурата се проведе на основание чл. 79, ал. 1, т. 4  ЗОП.  

3. След запознаване с Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП всички членове на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

4. Запечатаната непрозрачна опаковка бе отворена от председателя на комисията, който оповести на 

присъстващите нейното съдържание. 

5. Документите, представляващи техническите предложение на участниците и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от членовете на комисията. 

6. Комисията разгледа представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като не бяха 

констатирани несъответствия. 

7. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на участника. След 

като се запозна с него комисията установи, че отговаря на изискванията на възложителя и допусна офертата 

до по – нататъшно оценяване. 

8. В Ценовото си предложение поканеният участник оферира обща стойност за изпълнение на 

поръчката 802 464, 00 лв. (осемстотин и две хиляди четиристотин шестдесет и четири) с включен ДДС. 

9. Предложената цена не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя, за настоящата 

поръчка. 

10. С оглед гореизложеното комисията счита, че не са налице мотиви за отстраняването на участника. 

Подадената оферта изцяло отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

11. Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на получената оферта, комисията класира на 

първо място „Унифарм“ АД. 

12. На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП, становище за осъществен контрол по чл. 233 ЗОП, публикувано 

на официалната страница на АОП на 20.07.2017 г., и във връзка с наличието на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1, 

т. 4 ЗОП и изтеклите предходни договори за доставки на разтвори и сол за екстракорпорална хемодиализа,  
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