МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ЛОЯНОВ"
АД-ЛОВЕЧ
УТВЪРЖДАВАМ:...........
Д-Р РУМЯНА НАНОВСКА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ АД ЛОВЕЧ
Дата на утвърждаване:

ДОКЛАД
съгласно чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП
Днес 11.03.2019г. на основание чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП, съгласно чл.60 от ППЗОП във
връзка с Решение № 12/26.02.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.ц-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч за откриване на обществена поръчка чрез Договаряне без обявление на
основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет : „Доставка на лекарствени продукти зз пациенти с
терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев
Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от зъзложителя
заявки по номенклатури от обособени позиции” се изготви настоящия Доклад за резултатите от
работата на комисията, назначена със Заповед № 144/11.03.2019г. на Изпълнителния директор
на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р.А.Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ ’’проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
1.Мариана Иванова - юрист
2.
Детелина Георгиева - главен счетоводител при МБАЛ “проф.д-р. Парас
Стоянов"АД Ловеч
3. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД
Ловеч
4.
Мариана Иванова Чакърова - старша мед.сестра в отделение по хемодиали
при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Настоящият Доклад е изготвен от комисията назначена със Заповед № 144'11.03.2019г.
на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч на закрити
заседания на 11.03.2019г.
I. Комисията назначена със Заповед № 144/11.03.2019г в пълен състав започна своята работа на
I I . 03.2019г. от 09.00 часа в стая № 27, етж.№ 2, административна части на МБАГГпроф.др.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП ст икономист
обществени поръчки.
На публичното заседание след като Председателят и членовете на ксмисията се
запознаха със съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от
Възложителя документация за възлагане на обществена поръчка. Комисията констатира
следното:
Поканата е изпратена до „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, 1756 София, ул. „Лъчезар Станчев“
№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, тел : 02/ 8133 660, 02/ 8133 666, e-mail :
office@sopharmatrading.bg , „МЕДЕКС“ ООД, 1138 София, кв.Горубляне, ул.Самоковско шосе” №
2 Л, Търговски център Боила" етж.5, тел : 02/917 55 45,02/917 55 52 ; e-m ail: office@rnedex.bg,.
1. Процедурата е проведена на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП открита с Решение №
12/26.02.2019г. на изпълнителният директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ ДЦ - Ловеч ,с
ID № 897281 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и е обособена в електронна
преписка на профила на купувача под № 00732-2019-0003.
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2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка 08.03.2019г. -16:00 часа няма подадена нито една оферта.
3. След срока за получаване на оферти за участие - няма получена нито една оферта.
На публичното заседание не присъстваха участници или техни угълномощени
представители, нито представители от средствата за масова информация, което з отразено в
Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет:
,Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на
диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени
позиции” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.
I. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Комисията предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка на осноЕание чл.110,
ал.1, т.1 от ЗОП.
Мотиви : Не е постъпила нито една оферта
С тези си действия Комисията приключи своята работа на 11.03.2019г, въшожена със
Заповед № 144/11.03.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч, в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р.А.Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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ЧЛЕНОВЕ:

1 .Мариана Иванова - юрист
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2Детелина Георгиева - главен счетоводител при МБАЛ“проф.д-р.Параскев
Стоянов"АД Ловеч
3. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД
Ловеч
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4.
Мариана Иванова Чакърова - старша мед.сестра в отделение по хемодиали
при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
В изпълнение на чл.60, ал.2 и ал.З от ППЗОП, Комисията предава Протоколите и Доклада
на Възложителя заедно с цялата документация към обществена поръчка с УИН № 00732-20190003 с предмет : „Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна
недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от
обособени позиции”.
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