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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №

На 10.03.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията за 
провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 
продукти за общоболнично приложение за У М БАЛ" Ц арица Й оанна-И С У Л  ЕА Д , 
обявена с Решение №-РД-03-11/11.02.2016 г„ назначена със Заповед №-РД-02-120/10.03.2016 г.

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния срок и 
отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените оферти по реда 
на получаването им, както следва:

1. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД оферта № 1/09.03.2016г. - без представител;
2. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ” АД оферта № 2/09.03.2016г. - без представител;
3. „ЕКОФАРМ”ЕООД оферта № 3/09.03.2016г. - без представител;
4. „ХИМИМПОРТ ФАРМА”АД оферта № 4/09.03.2016г. - без представител;
5. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД оферта № 5/09.03.2016г. - без представител;
6. „МЕДЕКС”ООД оферта № 6/09.03.2016г. - без представител;
7. ”ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД оферта № 7/09.03.2016г. - без представител;

На заседанието на комисията неприсъстваха упълномощени представители на участниците.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите и провери за 
наличието на съответния брой отделни запечатани пликове, съобразно обособените позиции за 
които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете с №№3 на 
участниците.

в състав:

Председател: проф. Боряна Делийска - н-к Клиника по нефрология

Членове: 1. д-р Боряна Аврамова- КДОХЗ
2. маг. фармацевт Гергана Райкова-н-к болнична аптека
3. Владимир Вълков -  юрисконсулт
4. Даниела Минчева- АО сектор ДДП

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията отвори пликовете с №№1 на участниците и
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оповести документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Работата на комисията продължи с проверка на документите от пликове №№1 съобразно 
обособените позиции, за които се участва, за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Настоящия протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на представените 
от участниците документи в пликове с №№ 1, по реда, описан по-горе, в съответствие с 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД офертата на участника съдържа четири плика №№ 1 за: 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 24, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 
68 ,70 ,74 ,75 ,76 ,78 ,80 ,81 ,82 ,85 ,92 ;
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 , , , ,
18, 19,20,25,26;
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19,22,23,25,27;
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията 
го допуска до участие в процедурата.

2.„ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ” АД офертата на участника съдържа два плика №№ 1 за: 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 91;
обособена позиция № 2 номенклатурна единица 3.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията 
го допуска до участие в процедурата.

3. „ЕКОФАРМ”ЕООД офертата на участника съдържа един плик № 1 за обособена позиция 
№ 1 номенклатурна единица 86.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

4.„ХИМИМПОРТ ФАРМА”АД офертата на участника съдържа един плик № 1 за обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 21,23.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

5.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД офертата на участника съдържа четири плика №№ 1 за: 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 44, 
47, 52, 53, 55, 59, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 87, 89, 90, 91, 95;
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 24, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,17 , 22, 23, 24, 25, 26,



обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията 
го допуска до участие в процедурата.

6.„МЕДЕКС”ООД офертата на участника съдържа три плика №№ 1 за: 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 52, 63, 80, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 3, 10, 11;
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 25, 27, 61.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията 
го допуска до участие в процедурата.

7.”ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД офертата на участника съдържа един плик № 1 за 
обособена позиция № 2 номенклатурна единица 25.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 на участниците, съдържащи 
предложението за изпълнение на поръчката. В него се поставят техническото предложение, 
изготвено по Приложение № 6, включващо и срок за изпълнение - срок за доставка и срок за 
доставка при спешни случаи.
Изискванията на Възложителя по отношение на сроковете са срок на доставка до 12 часа и 
срок за доставка при спешни случаи до 2 часа.

Техническите предложениия на участниците са както следва:

1.„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД офертата на участника е за:
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 24, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 92;
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 25, 26;
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 22, 23, 25, 27;
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката, изготвени по Приложение № 6 са 
поставени в четири плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за четирите 
обособени позиции, и е както следва:
Осрок на доставка 12 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД до по нататъшно участие в процедурата.

2.„ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ” АД офертата на участника е за:



обособена позиция № 1 номенклатурна единица 91; 
обособена позиция № 2 номенклатурна единица 3.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката, изготвени по Приложение № 6 са 
поставени в два плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за двете обособени 
позиции, и е както следва:
Осрок на доставка 11 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 1 час.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ;

допуска участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ” АД до по нататъшно участие в 
процедурата.

3. „ЕКОФАРМ”ЕООД офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 86.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Приложение № 6 е 
поставено в плик № 2. Съдържанието на информацията е както следва:
Осрок на доставка 12 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „ЕКОФАРМ”ЕООД до по нататъшно участие в процедурата.

4.„ХИМИМПОРТ ФАРМА”АД офертата на участника е за обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 21, 23.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Приложение № 6 е 
поставено в плик № 2. Съдържанието на информацията е както следва:
Осрок на доставка 12 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „ХИМИМПОРТ ФАРМА”АД до по нататъшно участие в процедурата.

5.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД офертата на участника е за:
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 44, 
47, 52, 53, 55, 59, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 87, 89, 90, 91, 95; 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 24; 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26; 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката, изготвени по Приложение № 6 са 
поставени в четири плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за четирите 
обособени позиции, и е както следва:
Осрок на доставка 12 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД до по нататъшно участие в процедурата.

6.„МЕДЕКС”ООД офертата на участника е за:
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 52, 63, 80, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101;



обособена позиция № 2 номенклатурни единици 3, 10, 11; 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 25, 27, 61.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката, изготвени по Приложение № 6 са 
поставени в три плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за трите обособени 
позиции, и е както следва;
Осрок на доставка 12 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ;

допуска участника „МЕДЕКС”ООД до по нататъшно участие в процедурата.

7.”ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ”ООД офертата на участника е за обособена позиция № 2 
номенклатурна единица 25.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Приложение № 6 е 
поставено в плик № 2. Съдържанието на информацията е както следва;
Осрок на доставка 11 часа;
Осрок за доставка при спешни случаи 2 часа.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника ’’ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ”ООД до по нататъшно участие в 
процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на съответствието на оферираните в Техническите 
предложения на участниците лекарствени продукти с изискването да бъдат включени в 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.
След извършената проверка за съответствие с изискванията към оферираните лекарствени 
продукти, поставени от Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията 
предлага да не се допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните номенклатурни 
единици от обособените позиции следните участници:

1. „ФЬОНИКС ФАРМА’’ ЕООД:
обособена позиция № 1 - ном. ед. 8 — „ФЕНОФИБРАТ МИКРОНИЗИРАН 200 МГ. с ПРУ
Mylan Medical SAS;
обособена позиция № 1 - ном. ед. 50 — „ ЦИПРОФЛОКСАЦИН 500 МГ. с ПРУ — KRKA d.d., 
Slovenia;

2.“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД:
обособена позиция № 1 - ном. ед. 13 — „ИЗОСОРБИТ ДИНИТРАТ 1.25 МГ/ДОЗА СПРЕЕ с 
ПРУ -  Schwarz Pharma AG, Germany;
обособена позиция № 1 - ном. ед. 73 — „ ДОРЗОЛАМИД 2 % 5 МЛ. колир с ПРУ -PharmaSwiss, 
Ceska Republika;
обособена позиция № 1 - ном. ед. 81 — „АКВА РЕДЕСТИЛАТА 10 МЛ. с ПРУ - Софарма АД, 
обособена позиция № 2 - ном. ед. 20 — „ АДЕМЕТИОНИН 500МГ. с ПРУ — Abbott Laboratories,

Мотиви: Лекарствените продукти от горепосочените номенклатурни единици в техническото 
предложение на участниците не са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на съответствието на оферираните в 
Техническите предложения на участниците лекарствени продукти с техническата спецификация 
на Възложителя по отношение на обем и концентрация на предлаганите лекарствени продукти. 
На основание чл. 69, ал. 1. т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се допуснат и да бъдат



отстранени от участие за съответните номенклатурни единици от обособените позиции, за които 
не съответстват на изискванията на Възложителя:

1. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД:
обособена позиция № 1 - ном. ед. 80 -  „МАНИТОЛ 10% 500 МЛ пласт, банка \

2.“СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД:
обособена позиция № 1 - ном. ед. 95 -  „ГАДОДИАМИД 287МГ/ 20МЛ 
обособена позиция № 4 - ном. ед. 14 -  ,,МЕТИЛЕРГОМЕТРИН 5МГ”; 
обособена позиция № 4 - ном. ед. 25 -  „НИСТАТИН 100001Л/50МЛ”.
обособена позиция № 4 - ном. ед. 41 — „ ХИДРОКОРТИЗОН + ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 55МЛ 
СПРЕЙ”.

Мотиви: В Техническите предложения на участниците са оферирани лекарствени продукти с 
различни от заложените в техническата спецификация на Възложителя обеми и концентрации.

Всички други оферирани лекарствени продукти на посочените по-горе участници, и оферираните 
лекарствени продукти в Техническите предложения на останалите участници съответстват с 
техническата спецификация и с изискването на възложителя да бъдат включени в Позитивния 
лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска ги до участие и 
класиране.

Протокол № 1 отразява работата на комисия ла Пликове №№3, с ценовите
предложения на участниците, и е подписан на с

Комисия:

Председател: проф. Боряна Делййска

Членове:


