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ДОКЛАД по чл. 103, ал.З от ЗОП
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 47/30.07.2019 г. за провеждане на 
преговори по процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на 
Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", публикувана в Регистъра а 

обществените поръчки под номер 01056-2019-0002

Д-р Иванакова,
На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал.6 от ППЗОП, Ви 

представяме настоящия доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № 
47/30.07.2019 г. за провеждане на преговори по процедура на пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, 
необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", 
публикувана в Регистъра а обществените поръчки под номер 01056-2019-0002.

I. Със Заповед № 47/30.07.2019 г. на Директора на ДПБ -  Церова кория е 
назначена комисия в състав:

Председател : д-р Калин Петров Гроздев -  Началник КДБ
Членове:
1. Даниела Емилова Костадинова -  старша медицинска сестра Първо 

отделение
2. Силвия Дечева - адвокат ВТАК

със задача да проведе преговори с поканения участник за определяне условията на 
договора, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката.

II. В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава и, нито 
със заповеди са изменяни сроковете, задачите и състав на комисията.

III. Заседанието на комисията се проведоха при спазване на разпоредбите на 
чл. 67 от ППЗОП, като работния процес протече по следния начин:

На 30.07.2019 г. от 10,00 часа в ДПБ -  Церова кория се събра комисията в пълен 
състав.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа 
подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 
и ал.13 и чл.52 от ППЗОП. Не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване.

Основа за водене на преговорите са покана за участие, приложенията към нея и 
представените от участника писмени документи, включително техническо и ценово 
предложение.

С покана изх. № 1068/16.07.2019г. на Директор на ДПБ -  Церова копия са 
определени конкретните изисквания към лекарствините продукти, както и 
изискванията към участника.



Първи и есиндствен по ред участника „Софарма Трейдинг" АД, с адрес: гр. 
София 1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с 
писмено подадено предложение с вх. № вх. № 1124/26.07.2019г. -10,43 ч.

При договарянето от страна на поканения участник присъства Иван Павлов 
Павлов - пълномощник.

Участникът „Софарма Трейдинг" АД Д е представил всички необходими 
документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор. Комисията 
констатира, че участникът отговаря на изискванията на възложителя и покрива 
минималните такива за годност и технически възможности и квалификация, 
поставени от Възложителя.

Техническото предложение на „Софарма Трейдинг" АД отговоря на 
условията на възложителя, като предложението е както следва:

Участникът, е направил следното писмено предложение за номенклатурни 
единици №№ 1,2, 3,4, 7, 8 ,12,13,17,18,19, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
45,48, 50,52,54,55,57,58 и 59.

1. Желае да участва в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 
продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория".

2. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 
Възложителя за нейното изготвяне.

3. Това предложение е със срок на валидност 4 (четири) месеца, считано от 
датата на отварянето му.

4. Предлага да извърши доставките периодично, за своя сметка, до Болнична 
аптека на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1, в 
срок до 48 (четиридесет и осем) часа, но не по не по-дълъг от 48 часа, от получаване 
на заявка, подадена от възложителя.

5. Приема плащането за извършената доставка да се извършва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на 
фактура.

6. Гарантира, че остатъчния срок на годност на лекарствените продукти, 
необходими за дейността на ДПБ -  Церова кория, към датите на доставка ще е 60 % 
(шестдесет процента) от обявения от производителя, но не по-малко от 60%.

Съгласен е, в случай на доставка на лекарствени продукти с по-кратък от 
предложения срок на годност, да заплати неустойка както следва:

- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката;
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката.
7. Съгласен е в случай на незапечатани и/ или в лошо състояние опаковки да 

подмени доставените лекарствени продукти, незабавно с нови.
Участникът „Софарма Трейдинг" АД е направил следното ценово 

предложение:
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1 Atropin sulf amp. lm g /lm l 60
АТРОПИН  

СУЛФУРИК амп. 
1м г/1м л  х 10 0,7750 46,50

2 Pitofenon/ Metamisole tabl. 2800 СПАЗМ АЛГОН тб. х 
20 0,2875 805,00

3 Pitofenon/ Metamisole amp. 2 ml 40
СПАЗМ АЛГОН амп. 

2мл х  5 0,8500 34,00

4 Silymarin dr 22,5 m g 8000 КАРСИЛ др. 22,5 мг х 
80 -  Соф арма 0,0635 508,00

7 Thiamine amp. 80 m g 220 ВИТАМ ИН В 1 амп. 
80м г/2м л  х 10 1,0417 229,17

8 Pyridoxin hydrchl. amp. 50 m g / 2  
ml

300 ВИТАМ ИН В 6 амп. 
100м г/2м л  х 10 1,0417 312,51

12 Clonidin tabl 0,15m g 8000 ХЛОФАЗОЛИН тб. 
0.15мг х 50 0,0247 197,60

13 Clonidin amp.
0 ,15m g /

ml
30 ХЛОФАЗОЛИН амп. 

0.15м г/м л  1мл х 10 0,7917 23,75
14 Clonidine and diuretics tabl. 4500 ХЛОФ АДОН тб. х  50 0,0837 376,65

17
Hydrocortisone butyrate

crem 0,1% 30
ЛОКОИД крем ЗОгр. 4,2500 127,50

18 Betamethasone crem 15 g 5 Д И П Ю ЗО Н  крем 
0.05% х 15гр 3,5400 17,70

19
Methylprednisolone

aceponate
amp. 40 m g 110

М ЕТИЛПРЕДНИЗОЛ  
ОН амп. 40мг+ р-р 1мл 

х 10 3,2500 357,50

22 Betamethasone and 
antibiotics, clotrimazole

crem 15 g 15 БЕТАЗОН ТРИО унгв 
х 15гр 3,8300 57,45

26 Cefadroxil caps. 500 mg 360 ДУРАЦ ЕФ  капе. 500мг 
х 12 0,7500 270,00

28
Osteltamivir

caps. 75 mg 800 ТА М И Ф Л у капе. 75мг 
х 10 2,5150 2012,00

29 Ketoprofen gel 50 g 10 ФАСТУМ гел 50гр 5,8300 58,30

30 Indometacin ung 40 g 10 ИНДОМ ЕТАЦИН маз 
40гр - Софарма 2,9500 29,50

32 Chlorprom aazine amp. 2 5 m g /2
ml

2600 ХЛОРПРОМ АЗИН  
амп. 25м г/м л  2мл х 10 0,6667 1733,42

33 Haloperidol amp. 5m g /m l 2600 ХАЛО П ЕРИДО Л амп. 
5м г/1м л  х 10 0,8083 2101,58

34 Ziprasidone caps.hard 40 mg 840 ЗИПУЕЛ твърди капе 
40 мг х 60 1,1917 1001,03

35 Ziprasidone caps.hard 60 mg 280 ЗИПУЕЛ твърди капе 
60 мг х 30 1,8194 509,43

36 Flupentixol dekanoate sol. inj. 2 0m g /m l  
- 1  ml

100 ФЛУАНКСОЛ ДЕП О  
амп. 20м г/м л  1мл х 10 2,3083 230,83



37 Zuclopenthixol amp.
200

m g / 1ml
150 КЛОПИКСОЛ ДЕП О  

ам п .200м г/м л 1мл x 10 4,1667 625,01

38 Zuclopenthixol amp.
50

m g /lm l
500

КЛОПИКСОЛ- 
АКЮ ФЕЙЗ 

ам п .50м г/ мл1мл х 5 2,8500 1425,00

41
Paliperidone п

prolonged  
lease tablets

6 m g 900

ИНВЕГА тб. 6 мг х  30 5,7472 5172,48

45 Diazepam amp.
10 m g /2  

ml
4000 ДИ АЗЕП АМ  амп. 

10м г/2м л  х 10 0,6667 2666,80

48 M irtazapine tabl 30 m g 300 РЕМ ИРТА тб. ЗОмг х 
30 0,2547 76,41

50 Memantine film. tabl. 10 mg 1500
Н ЕМ ДАТИН  тб. Юмг 

х 56 0,1042 156,30

52 Viprin losion 100 ml 400
ВИПРИН ЛОСИОН  

ПРОТИВ ВЪШКИ  
ЮОмл 5,0800 2032,00

54 Theophylline tabl 300 mg 1000
ТЕОТАРД

тб.удълж.освоб.
З00мгх50-Софарма 0,0438 43,80

55 Aminophyllin amp.
240 m g /  

10 ml
35

СОФАФИЛИН амп. 
240м г/10м л  х 50 2,0583 72,04

57 Chloropyram in tabl. 25 mg 1000
АЛЕРГОЗАН тб. 25мг  

х  20 0,1521 152,10

58 Chloropyram in amp.
20

m g /2m l
70

АЛЕРГОЗАН амп. 
20м г/ 2мл х 10 1,1333 79,33

59 Chloropyram in ung 1% 35 АЛЕРГОЗАН унгв 18 

____________ЕЕ____________ 2,9600 103,60

Пред комисията, пълномощникът на „Софарма Трейдинг" АД потвърди 
представената оферта, включително представеното техническо и ценово 
предложение.

При проведеното договаряне се постигна съгласие между страните за 
изпълнение на поръчката, съгласно предварително обявените условия и изисквания 
за изпълнение на поръчката, съдържащи се в решението за откриване на 
процедурата, в поканата за участие и съгласно клаузите на проекта на договора. 
Участникът прие всички условия по проекта на договор.

Комисията предложи на пълномощника на участника да намали оферираните 
единични цени на всяка една от номенклатурните единици. Пълномощникът на 
участника заяви, че предложените единични цени са възможно най -  ниските и не 
могат да предложат други по -  ниски цени.

Договарянето с участника „Софарма Трейдинг" АД приключи на 30.07.2019г. в 
11,00 часа, за което бе съставен Протокол № 1.

Класирането на участниците се извърши на закрито заседание, проведено на 
30.07.2019г. от комисията в редовния състав. Комисията извърши класиране на 
участника в съответствие с предварително обявения от възложителя критерий „най -  
ниска цена" за всяка номенклатурна единица, както следва:



На първо място:
S  „Софарма Трейдинг" АД, с адрес: гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев 

№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с писмено подадено 
предложение с вх. № вх. № 1124/26.07.2019г. -  10,43 ч за номенклатурни 
единици №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 ,12,13,17,18,19, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36,37,38,41,45,48,50,52, 54,55,57,58 и 59.

Комисията констатира, че за следните номенклатурни единици не е подадена 
оферта от нито един участник, а именно да номенклатурни единици №№ 5, 6, 9,10, 
11,14,15,16,20,21,23,24,25,27,31,39,40,42,43,44, ,46,47,49,51,53,56,60,61 и 62.

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: На 
основание чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗОП, предлага на възложителя да бъде прекратена 
обществената поръчка за гореописаните позиции. МОТИВИ: Не е подадена нито 
една оферта за участие.

IV. На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, комисията Ви предлага да 
сключите договор с класирания на първо място участник за всяка 
номенклатурна единица, при постигнатите договорености с 
участниците, подробно разписани в Протоколи № 1 от 30.07.2019г.

V. Настоящият доклад се изготви и подписа от членовете на комисия, 
назначена със Заповед №47/30.07.2019г. на Директора на ДПБ -  Церова 
кория на 30.07.2019г.


