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П Р О Т О К О Л  № 1а 

На 27.06.2017 г. в 09,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София в изпълнение на Заповед № 228 / 15.06.2017 

г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

 

І. Комисия в състав: 

Председател и член: 

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Секретар и член :  

Светлана Ангелова Йорданова – отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“ 

Членове: 

1.  Доц. Иван Николаев Иванов – отдел „Микробиология“ 

2. гл. асистент . Ива Петрова Трифонова – отдел „Микробиология” 

3. Гл. асистент Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология” 

4. проф. д-р Мария Християнова Николова - отдел “Имунология и алергология” 

5. гл. асистент Стефка Крумова Иванова – отдел „Вирусология” 

6. доц. Нина  Димитрова Цветкова - отдел „Паразитология” 

7. гл. асистент Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология” 

8. Лъчезар Маринов Димитров –  икономист плановик  

9. Адв. Никола Владимиров Макавеев – юрист, външен член 

 

със задача да  разгледа допълнително представения ЕЕДОП, попълнен и подписан,  съгласно 

изискванията на ЗОП и ППЗОП и указанията на Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на получения ЕЕДОП от участниците, както 

следва: 

1. „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД - с вх. № 1638/21.06.2017 г. 
Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

 2.   „Диагностик Имиджинг” ООД – вх. № 1669 / 23.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

3.   „Ридаком“ ЕООД – вх. № 1671 / 23.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

4. „Аквахим” АД - вх. № 1672 / 23.06.2017г.  

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена информация и подписан от лицето по чл.40 ал.1 т.3 от ППЗОП. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

5. „БГ Мед” ЕООД - вх. № 1673 / 23.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 
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6. „Марвена Диагностика” ЕООД - вх. № 1674 / 23.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

7. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД - вх. № 1677 / 26.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

8. „АА Медикъл България” ООД - вх. № 1680 / 26.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

9. „Ай Ви Ди България” ООД - вх. № 1693 / 27.06.2017г. 

Участникът е представил в определения срок исканият допълнително от комисията 

ЕЕДОП с попълнена липсващата информация, посочена в Протокол №1 на комисията. 

С оглед на гореизложеното комисията приема така представения ЕЕДОП и  допуска 

участника до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Дата на съставяне на протокола  27.06.2017 год. 

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр 

 

 

                     КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

      (Таня Гюрова) 

 

СЕКРЕТАР: ………………….…… 

           (Светлана Йораданова) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ..............................                           2................................                                                            

                         (Иван Иванов)                                      (Ива Трифонова)                                                                                              

 

                        3................................     4................................. 

       (Надя Бранкова-Ненчовска)                        (Мария Николова) 

               

5...............................                                                  6.................................. 

 (Стефка Иванова)                                                  (Нина Цветкова) 

                     

 7................................                                                 8................................... 

     (Огнян Миков)                                                     (Лъчезар Димитров)  

   

           9............................... 

            (Никола Макавеев) 


