П Р О Т О К О Л №4
по чл. 68 от ЗОП
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и
класиране на участниците по обществена поръчка с предмет
„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на
„МБАЛ - Харманли" ЕООД" проведена по глава пета от ЗОП.

Обявлението е публикувано в Портала на АОП и в профила на
купувача на 20.08.2015г. на вниманието на всички заинтересовани лица и е
с уникален код 683699.
I. Днес на29.01 .2016г. от 10:00 часа в Административната сграда
на „МБАЛ - Харманли" ЕООД на адрес ул. „Васил Левски" № 66 на
основание чл. 34 и чл. 68 от. ЗОП се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед на Управителя на „МБАЛ - Харманли" ЕООД № 48
от 15.10.2015г. в състав :
Председател : Д-р Милко Стаматов - Началник ХО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
Членове :
1. Калина Иванова - Управител Болнична аптека в
„МБАЛ - Харманли" ЕООД Магистър фармацевт
2. Д-р Ердинч Чолев - Началник АГО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
3. Д-р Жана Колева - Ординатор ВО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
4. Димитър Аврамов - правоспособен юрист
П.Председателят на комисията запозна членовете с постъпилите
обосновки по реда на чл.70ал.1 от ЗОП.
Комисията установи,че са постъпили следните документи:
Писмо с- вх.№8/20.01.2016г. На "ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦ"АД-писмена
обосновка на участника,като посочва обективно обстоятелство,а
именно,наличие на "изключитнело благоприятни условия за участника"по
смисъла на чл.70.ал.2 от ЗОП.
Писмо с- вх.№.9.01.2016г. На"Фьоникс Фарма"ЕООД -писмена
обосновка на участника,като посочва обективно обстоятелство,а
• именно,наличие на "изключитнело благоприятни условия за участника" по
смисъла на чл.70.ал.2 от ЗОП.
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Комисията единодушно реши-приема представените обосновки на
всички участници,тъй като са посочени обективни обстоятелства съгласно
чл.70.ал.2 от ЗОП.

III. Крайната оценка на Комисията от разглеждането и класирането
на офертите на допуснатите участници е представена в Приложение №3"Класиране", представляващо неразделна част от този протокол.
Предвид горното Комисията предлага на Управителя на "МБАЛХарманли да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с
класираните на първо място участници съгласно Приложение №3"Класиране"предсавляващо неразделна част от този протокол.
IV.Поради липса на постъпили оферти за обособени позиции и/или
номенклатури от обособени позиции,описани в Приложение №4
представляващо неразделна част от този протокол и на основание чл.39 ал.1 т.1
от ЗОП,Комисията предлага на Управителя процедурата да бъде прекратена по
отношение на същите.
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