
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 
 

                                                                                       Одобрил: 
                 Управител:              /п/     
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 15.12.2014г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
обществена поръчка чрез публична покана по условията и реда на глава осма „а“ 
от ЗОП с предмет „Доставка на лекарствен продукт „Calcii Folinas“ за лечение 
на солидни злокачествени заболявания за нуждите на "КОЦ - Стара 
Загора"ЕООД” определена  със Заповед № 182/15.12.2014г. на Управителя на 
“КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева   –  управител Болнична аптека 
  Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
       Комисията започна своята работа в 09.00 часа. Тя констатира, че публичната 
покана с уникален код 9036937 с предмет „Доставка на лекарствен продукт 
„Calcii Folinas“ за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите 
на "КОЦ - Стара Загора"ЕООД” е била публично достъпна в Портала на 
обществените поръчки в периода от 16:31 ч. на 02.12.2014 до 23:59 часа на  
15.12.2014 г.   
        В определения срок до 15.12.2014г. е постъпила оферта с вх. № 3894/ 
15.12.2014г. на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София. Комисията я отвори и 
установи наличието на: 

1. Оферта  
2.  Документите, описани в офертата, като обяви ценовото предложение от 

нея. 
След внимателно разглеждане на офертата и съобразяването с изискванията, 

заложени в настоящата публична покана, ЗОП и раздел V от „Вътрешни правила 
за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от „КОЦ – Ст. 
Загора“ ЕООД“ тя  
     

РЕШИ: 
1.  Отговаря на изискванията от публичната покана, поради което се допуска 

до разглеждане, оценяване и класиране офертата на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД 
– гр. София.  
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След това комисията извърши оценяване и класиране на допуснатата оферта 
по критерия „най-ниска цена“ с оглед на което    
 

РЕШИ: 
 

1.  Класира участниците както следва: 
1.1. На първо място - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София съобразно 

посоченото в приложение № 1.  
1.2. На втори и следващи места – няма участник. 

2.  Определя „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София за изпълнител на ОП с 
предмет „Доставка на лекарствен продукт „Calcii Folinas“ за лечение на 
солидни злокачествени заболявания за нуждите на "КОЦ - Стара 
Загора"ЕООД” и предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД – 
гр.Стара Загора да сключи договор с този участник.      

Комисията приключи работата си по този протокол на 16.12.2014г. 
 
 

Комисия: 
 
 
Председател:  
   адв. Николай Кирев - /п/ 
 

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/            Валя Белчева - /п/ 
  
 
           
Дата на предаване/ приемане 17.12.2014г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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