
ПРОТОКОЛ

от проведен публичен жребий

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две
обособени позиции“

• За Обособена позиция №1 Доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен 
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД

• За Обособена позиция №2 Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен 
лекарствен списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД

открита с Решение за откриване на процедура № 318 / 28.02.2019 г., публикувано обявление в 
„Официален вестник” на ЕС на 05.03.2019 г., в РОП на 04.03.2019 г.

На 13.06.2019г. в 14:00 часа, в административната сграда на „СБАЛО- Хасково”ЕООД, находяща се 
в гр.Хасково, бул. ’’Съединение” №49, се събра комисия назначена с Заповед № 038 / 08.04.2019 г.на 
управителя на „СБАЛО-Хасково” ЕООД, за да проведе публично жребий на основание чл.58, ал.З от 
ППЗОП, в състав:

Председател:

Адвокат Тома Пламенов Найденов -  адвокат при АК -Хасково 

Членове:

1. Генадий Тодоров Найденов - магистър -  фармацевт Ръководител аптека при „СБАЛО-Хасково” 
ЕООД

2. Стоил Бойчев Бойчев -лекар онколог при СБАЛО Хасково ЕООД

3. Ивайла Петрова Ребрева- пом.фармацевт аптека при „СБАЛО-Хасково” ЕООД

4. Елена Георгиева Петрова -счетоводител при „СБАЛ-Хасково” ЕООД 

На заседанието присъстваха следните лица :

1) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................



3),

В 14.00ч. на 13.06.2019г. няма явил се участник и/или участници на заседанието на комисията ,на 
което ще се проведе публичният жребий,поради което комисията взе решение заседанието да се отложи 
за 14:15ч.,като мястото остава непроменено.

На 13.06.2019г. в 14:15 часа, в административната сграда на „СБАЛО- Хасково”ЕООД, находяща 
се в гр.Хасково, бул. ’’Съединение” №49, комисията се събра , за да проведе публично жребий на 
основание чл.58, ал.З от ППЗОП,като отново няма явил се участник и/или участници на заседанието на 
комисията.

Жребия за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, се проведе 
съгласно предвиденият в съобщението (на основание чл.58, ал.З от ППЗОП) регламент.

Комисията пристъпи към теглене на жребия и класира участниците, както следва:

За Обособена позиция №1: >Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък 
за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД

ОП №1 АТС Международно 1-во МЯСТО 2-ро място
Номенклатура № КОД непатентно

наименование
29 N02AX52 Т ramadol.Paracetamol „Медекс“ ООД „Фьоникс Фарма“ 

ЕООД

За Обособена позиция №2 Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково “ЕООД

ОП №2 АТС Международно 1-В О  място 2-ро място
Номенклатура № код непатентно

наименование
2 J01CA4 AMOXICIL1N „Софарма 

Трейдинг“ АД
„Фьоникс Фарма“ 
ЕООД

С това работата на комисията за това заседание приключи.



Настоящия протокол се състави на 13.06.2019 г. копие от него ще се изпрати на всички участници в 
процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на 
интернет страницата на „СБАЛО-Хасково” ЕООД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисия в състав:

Председател:

Тома Пламенов Найденов *.

Членове:

ТГенадий Тодоров Найденс У fj _ 1
-Л J  0 7 D

2. Стоил Бойчев Бойчев *...

3. Ивайла Петрова Ребрева

4. Елена Георгиева Петров,

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Присъстващи ли ц а:

1.......................................................................................................................

2...................................................................................................

3.......................................................................................................................

*  Заличена инф орм ация на основание чл. 2 от ЗЗЛ Д


