
Процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, за доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-Троян“ 

ЕООД, град Троян, за 2018г. 

 

 

ДО 

Управителя на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

 

Д  О  К  Л  А  Д 

 

От 15.02.2018 г. (Четвъртък) 

на основание чл.67, ал.6 във вр. чл.60, ал.1 от ППЗОП 

 

 Днес, 15.02.2018г. (Четвъртък), на основание Глава 25, раздел III – Процедура на пряко 

договаряне от ЗОП, в изпълнение на Решение №36/30.01.2018г. на Управителя на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, Комисията, назначена със Заповед № 40/14.02.2018г. на Управителя на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, в състав: 

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ на СБАЛББ Троян 

     2. Д-р Иванка КОПРИНСКА - Лекар 

3. Йорданка ПОПСКА – Биолог 

                                 4. Поля ИГНАТОВСКА – Управител аптека 

 

Резервни членове 1. Дилянка ЧЕРВЕНКОВА - Главна мед. сестра 

                              2. Розита СПАСОВСКА – счетоводител СБАЛББ 

 

се събра в 10,00 часа в Конферентната зала в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, за 

провеждане на договаряне с представител на поканеният участник, в Процедура по пряко 

договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, за доставка на медикаменти и консумативи за 

нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, град Троян, за 2018г.“, а именно: по номенклатурни 

единици с №№ от 384 до 426 включително „Бг МЕД“ ЕООД, гр. София. 

Решението за откриване на процедурата е публикувано в АОП под № 00186-2018-0001. 

 Съобразното решението на Възложителя с поканеният участник следва да се извършат 

преговори на 14.02.2018 г., от 10:00 часа.  

Членовете на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.51, ал.8 от ППЗОП. 

На заседанието на Комисията не присъства присъства участник в процедурата или негов 

представител. 

Председателят на Комисията уведоми присъстващите, че единственият поканен 

участник е представил ценова оферта, но същият не присъстваше на заседанието на Комисията. 

Комисията прие така представената ценова оферта. 

1. Комисията одобри ценова оферта на „Бг МЕД“ ЕООД, гр. София за н.е. №№ от 384 до 

426 включително, съгласно приложения Протокол №1/14.02.2018г. 
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2. Клаузите на договора остават същите, както и в проекто-договора, който е неразделна 

част от поканата. 

В резултат на постигнатите договорености, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор за доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН“ 

ЕООД, град Троян, за 2018г., по номенклатурни единици с №№ от 384 до 426 включително с 

участника „Бг МЕД“ ЕООД, гр. София, с ЕИК 175366547, представлявано от Антон Андонов. 

Цялата документация по процедурата заедно с протокол от работата на Комисията да се 

предадат на Възложителя за обявяване на Решение за определяне на изпълнител. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ   /.............П.................../ 

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. БОНКА ПЕТРОВА /..................П................../   

        

           2. Д-Р ИВАНКА КОПРИНСКА  /....................П.................../   

                 

                           3. ЙОРДАНКА ПОПСКА     /....................П................../   

                  

                          4.  ПОЛЯ ИГНАТОВСКА /....................П................../  

 

 

 

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 


