
Мноаопрофилна болница за шкттт лвчание -  Хасково АД
Гр. Хасково 6300 Тел. 038/606 701; 606 702;
Бул. Съединение М49 Тел. центр.:038/606 700; 606 800;

e-mail: mbalJhaskovo@mail.bg

П Р О Т О К О Л

Днес 17.11.2014г.,

Във връзка с поканата за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез договаряне без обявление, с предмет: “Доставка 
на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Хасково АД”, съгласно 
техническа спецификация, открита с Решение № 0658 / 11.11.2014г., в 
Административната част на МБАЛ - Хасково АД, се събраха: Комисия 
назначена със Заповед № 0677 / 17.11.2014г. и упълномощен представител 
на поканения участник “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Договарянето започна в 10:00 часа.
От заложените 298 лекарствени продукта в техническата 

спецификация неразделна част от поканата, участникът „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД представя ценова оферта за 25 лекарствени продукта.

В хода на преговорите са постигна съгласие за доставка на 19 
лекарствени продукта, описани в приложение неразделна част от 
настоящия протокол.

След направени предложения и от двете страни се постигнаха 
следните договорености:

стойността на доставката на лекарствените продукти, ще 
бъде на стойност 66 735, 40 лв. /шестдесет и шест хиляди 
седемстотин тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/ без 
включен ДДС, съгласно приложение неразделна част от 
настоящия протокол;
срокът на доставка на лекарствените продукти да бъде до 12 
часа след писмена заявка от страна на Възложителя или 
направена по телефон, а за животоспасяващи лекарства -  до 
2 часа след заявката;
срокът за разсрочено плащане да бъде 60 /шестдесет/ 
календарни дни;
остатъчния срок на годност на доставяните лекарствени 
продукти да бъде 60 % /шестедсет процента/; 
гаранцията за изпълнение на договора да бъде 1 на сто от 
стойността на поръчката.
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Договарянето завърши в 10:30 минути.

След като и двете страни не възразят върху така изготвения 
протокол, той се подписа както следва:

За Комисията

{апр^нов -  ^  
Мед/^йректор/-^ '

/  /.

2 ._____
/Анета Захариева -  
Началник" бол нична аптека/

/ КристйшЛНайгелов -
Гл. юрисконсз лт I

За „Софарма Трейдинг”

1 .

16 /Иван Начев, 
съгласноДълномощно 

Per. № 69«3/ 1А 11.2014г./

4.___
/Д-р^СлавЬя Панкина 
Ръководител „Медицински дейности”/

/Диляна Кири^«5ва-Г очева -  
Фармацевт в болнична аптека/


