
        ІV МБАЛ 

 

    СОФИЯ EАД 
 

 

 

 

 

      УТВЪРДИЛ:Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Дата: 16.03.2020 г. 

      

 

Д О К Л А Д 

 

по чл.67, ал.6  от ППЗОП 

 

 

за дейността на комисията, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № 

96/06.03.2020 г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД за провеждане на преговори за 

определяне на клаузите на договора за обществена поръчка с точно определени лица съгласно 

получените оферти в процедура на договаряне без обявление по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД, открита с 

Решение №113/06.03.2020 г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД. Процедурата е 

открита с Решение №113/ 06.03.2020 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра 

на АОП  с номер 00461-2020-0001. 

 

I. Състав на комисията 

 

Председател: Д-р Галина Пенчева – н-к  Вътрешно отделение в „Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение – София” ЕАД; 

Членове: 1. Д-р Людмила Любенова – лекар ендокринолог и вътрешни болести I-Вътрешно 

отделение в „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

2. маг. фарм. Елена Арнаудова – ръководител на Болнична аптека в "Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД; 

3. Мария Кръстева - адвокат; 

4. Маргарита Величкова -икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД 

 

Резервени членове: 

1. Зам. председател– д-р Петьо Попов – хирург в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

2. Резервен член – д-р Кръстьо Габраков–хирург в "Четвърта многопрофилна болница за 

активно лечение-София" ЕАД; 

Комисията е назначена със Заповед № 96/06.03.2020 г. на Изпълнителния директор на 

"ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.  

 
II. Участници в преговорите 
 

1. «ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД,  вх. № 

88/12.03.2020г., 09:00ч.,   

 “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД 
 

Гр. София, п.к. 1606, бул. “Македония” № 38,  

Изпълнителен директор, тел: 952-14-74; Факс: +359-2-851-92-11, 

Гл. счетоводител: 954-49-37 

 



2. «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД, вх. № 6/03.01.2020г.,09:10ч. 

 

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник 

По време на преговорите с представителя на «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД страните не 
постигнаха договореност за намаляване на цените. Ценовото предложение на участника е на 
обща стойност 53 067,81 лв. без ДДС.  

По време на преговорите с представителя на «ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН 

АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД страните не постигнаха договореност за намаляване на цените. 
Ценовото предложение на участника е на обща стойност 9348,00 лв. без ДДС.  

Комисията класира на първо място ценовото предложение на участника «ФЬОНИКС 

Фарма» ЕООД и предлага да се да бъде сключен договор за изпълнение на обществената 
поръчка с «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД.  

 

На основание чл. 60, ал.3 от ППЗОП към настоящият доклад се прилагат Протоколи 

№1, 2, 3. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 

12.03.2020 г. 

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП настоящият доклад, заедно с протоколите от 

работата на комисията, се представи на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП (д-р Галина Пенчева) 

Членове: 1. Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП (д-р Людмила Любенова) 

2 .Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП (маг. фарм. Елена Арнаудова) 

3 .Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП (Мария Кръстева) 

4 .Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП (Маргарита Величкова) 

 

 

Дата: 12.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 


