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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 2017г. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

 

на основание чл.67 от ППЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед № 

45/10.03.2017 г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, със 

задача да проведе договаряне с поканените за участие кандидати и да разгледа офертите им, 

подадени за участие 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 2017г.“. 

 Днес, 10.03.2017г. (Петък), на основание Глава 25, раздел III – Процедура на пряко 

договаряне от ЗОП, в изпълнение на Решение №42/01.03.2017 г. на Управителя на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, Комисията, назначена със Заповед № 45/10.03.2017 г. на Управителя на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в състав: 

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Д-р Любомир БОЖКОВ – Н-к ФО на СБАЛББ Троян 

     2. Д-р Нина ТОДОРОВА - Н-к кл. Лаборатория 

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 представители на поканените участници, 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 2017г.“, а именно: по номенклатурни 

единици с №№ 1, 7, 37, 235 включително „Стинг“ АД, гр. София.  

Решението за откриване на процедурата е публикувано в АОП под № 00186-2017-

0001. 

 Съобразно решението на Възложителя с поканеният участник следва да се извършат 

преговори на 10.03.2017 г., от 10:00 до 11:00 часа.  

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

На заседанието на Комисията не присъства участник в процедурата или негов 

представител. 

1. Комисията провери съдържанието на плика с офертата на „Стинг“ АД, гр. София, 

като констатира, че всички изискуеми от Възложителя документи са на лице. След 

преглеждане на същите, Комисията ги обяви за редовни и допусна участника „Стинг“ АД, гр. 

София до договаряне за номенклатурни единици с №№ 1, 7, 37, 235 включително. 

Комисията и участника договориха следните условия: 
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1.1. За н.е. 1 се договори цена 1,61 (един и 61 ст.) лева без ДДС.  

1.2. За н.е. 7 се договори цена 13,95 (тринадесет и 95 ст.) лева без ДДС.   

1.3. За н.е. 235 се договори цена 10,44 (десет и 44 ст.) лева без ДДС. 

За н.е. №37, участникът не е представил ценово предложение.   

 

2. Клаузите на договора остават същите, както и в проекто-договора, който е 

неразделна част от поканата. 

 

Работата на Комисията по договаряне с представителя на „„Стинг“ АД, гр. София, 

приключи на 10.03.2017г. в 10:30 часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. Д-Р ЛЮБОМИР БОЖКОВ /..................П................../   

        

           2. Д-Р НИНА ТОДОРОВА  /....................П.................../   

                 

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

                  

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

 

 

 


