
“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 10.11.2015г. 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 08.45 часа. 
         На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
       Комисията отвори и оповести ценовата оферта на единствения участник. След 
това тя пристъпи към внимателното й разглеждане. Комисията разработи таблица 
- приложение № 1, съдържаща данни за цените на оферираните продукти от 
участника и за извършеното класиране. Въз основа на това  

РЕШИ: 
1.  Класира участника по обособени позиции съобразно посоченото в таблица – 

приложение № 1 и го класира на първо място съобразно посоченото в таблица – 
приложение № 2. 

2.  Няма участници, класирани на второ и следващите по места. 
3.  Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.39 ал.1 т.1 от ЗОП 

обществената поръчка по обособени позиции №№ 2 и 4, тъй като липсват оферти 
от участници. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 24.11.2015г. 
Настоящия и предходния протокол ведно с цялата документация, събрани в 

хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения съобразно 
закона. 

 
 

Комисия: 
 
 
Председател:  
  адв. Николай Кирев - /п/  
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Членове: 
маг.фарм.Цв. Кирева -  /п/                 Валя Белчева -  /п/ 
 
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 25.11.2015г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 

 2 


	П Р О Т О К О Л

