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

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

П Р О Т О К О Л 
 

Днес 04.11.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение 
на солидни злокачествени заболявания по четири обособени позиции” 
определена със Заповед № 167/04.11.2015г. 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 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 140/ 05.10.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП под № 690578 на 05.10.2015г.  

Комисията започна своята работа в 11.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 

за масово осведомяване и други лица. 
В определения срок е постъпила една оферта, която видно от представения 

списък от Възложителя е Вх. № 3310/03.11.2015г. 08.15ч. – „МЕДЕКС” ООД – 
гр. София 

Комисията пристъпи към отварянето й, при което констатира наличието на 
следните документи в нея - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за 
подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена” по 
обособени позиции №№ 1 и 3. 

Комисията подписа запечатаните пликове с надпис „Плик № 3 Предлагана 
цена”, отвори и подписа документите от плика с надпис „Плик № 2 Предложение 
за изпълнение на поръчката”.  

Тя отвори и оповести книжата и информацията, намиращи се в плика с 
надпис „Плик № 1 Документи за подбор” и провери съответствието му със 
списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП.  

След това комисията пристъпи към внимателно разглеждане на 
представените документи в плика с надпис „Плик № 1 Документи за подбор”, при 
което констатира, че са редовни книжата на „МЕДЕКС” ООД – гр. София. 

В резултат на това и съобразяването с изискванията, заложени в 
документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за 
прилагане на ЗОП, комисията единодушно 
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РЕШИ: 
 

1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката” на „МЕДЕКС” ООД – гр. София. След 
това комисията разгледа внимателно документите от този плик. 

В резултат на това и съобразяване с изискванията от документацията за ОП, 
ЗОП и ППЗОП комисията  
     

РЕШИ: 
 

1. Допуска до отваряне и оповестяване ценовите оферти на „МЕДЕКС” ООД – 
гр. София. 

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се 
извърши на 10.11.2015г. от 08.45 часа в заседателната зала на втория етаж в „КОЦ 
– Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора ул. „Д-р Т.Стоянович“ №15, за което 
членът на комисията Валя Белчева – икономист, обществени поръчки да обяви 
съобщение в профила на купувача. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 04.11.2015г. 
 
 

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

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева -  /п/                 Валя Белчева - /п/ 
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