
Утвърдил: 
Д-р Даниела 
Директор на 

Дата: '5. й 

ПРОТОКОЛ 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 56Д2.08.2021 г. за подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за 
възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение с предмет: „Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Церова кория 

по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г." 

шълнение на Заповед № 56/12.08.2021 г. на 
а комисия в следния състав: 
ов - лекар-психиатър 

На 12.08.2021 г. от 10:00 часа в и 
Директор на ДПБ - Церова кория, се събр 

Председател : Д-р Стоян Здравк 
Членове: 

1. Даниела Костадинова - старша мед.сестра 
2. Николай Манчев - счетоводител 

Присъстваха всички членове на комисията. 
Чрез електронната система на Министерство на здравеопазването, след сключено 

Рамково споразумение № РД - 11 - 151 / 19.03.2021г„ възложителят е изпратил покана с 
изх. № 1116 / 03.08.2021г. за определяне на изпълнител чрез вътрешен конкурентен 
избор. 

Поканата е с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
Държавна психиатрична болница - Церова кория по рамково споразумение № РД-11-
151/ 19.03.2021г." 

Срокът за подаване на предложения чрез Електронната система за закупуване 
на лекарствени средства на МЗ от 07,30 часа на 04.08.2021г. до 23:59 часа на 11.08.2021г. 

В определения срок за подаване на оферти съгласно поканата с постъпили 7 
предложения, както следва: 

1. „ДАНСОН БГ" ООД, оферта 19100, подадена на 04.08.2021г. в 09,56 часа 
2. "МЕДЕКС" ООД, оферта 19136, подадена на 04.08.2021г. в 12,33 часа 
3. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, оферта 19144, подадена на 04.08.2021г. в 13,11 часа 
4. "ФАРКОЛ" АД, оферта 19166, подадена на 04.08.2021г. в 14,02 часа 
5. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, оферта 19234, подадена на 05.08.2021г. в 17,44 часа 
6. "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД, оферта 19254, подадена на 06.08.2021г. в 09,06 ч. 
7. "МАРИМПЕКС - 7" ЕООД, оферта 19274, подадена на 09.08.2021г. в 12,53 часа 

След запознаване със списъка на подадените оферти всички членовете на 
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 
състава и правилата за работа на комисията. 

Комисията разгледа офертите по реда на тяхното постъпване. Констатациите са 
както следва: 



1. „ДАНСОН БГ" ООД, оферта 19100, подадена на 04.08.2021г. в 09,56 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предлЬжение. 
Пликът „Заявление за участие" съдържа нов ЕЕДОП, поради настъпила 

промяна в обстоятелствата, декларирани при първоначалното подаване на офертата по 
рамковото споразумение (промяна в издаденото Разрешение за търговия на 
лекарствени продукти и промяна на електронната поща на участника). При 
разглеждане на ЕЕДОП не се установиха нередности. Офертата е допусната до 
отваряне на техническото предложение, i 

В плик „Техническо предложени^" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил но& притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 
Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

2. "МЕДЕКС" ООД, оферта 19136, подадена на 04.08.2021г. в 12,33 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" |еьдържа нов списък на задължените лица, 

декларация относно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и нов ЕЕДОП, поради 
настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани при първоначалното подаване на 
офертата по рамковото споразумение (промяна в издаденото Разрешение за търговия 
на лекарствени продукти, в Лицензия за дейности /вкл. търговия на едро/ с 
наркотични вещества за медицински цели от Приложения № 2 и 3 към по чл. 3, ал. 2 от 
ЗКНВП и Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти). При 
разглеждане на ЕЕДОП не се установиха нередности. Офертата е допусната до 
отваряне на техническото предложение. 

В плик „Техническо предложение" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

3. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, оферта 19144, подадена на 04.08.2021г. в 13,11 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" съдържа ЕЕДОП и списък на задължените лица, 

предоставени в процедурата за сключване на Рамковото споразумение. При 
разглеждане на ЕЕДОП не се установиха нередности. Офертата е допусната до 
отваряне на техническото предложение. 

В плик „Техническо предложение" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 



Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

4. "ФАРКОЛ" АД, оферта 19166, подадена на 04.08.2021г. в 14,02 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" съдържа ЕЕДОП и списък на задължените лица, 

предоставени в процедурата за сключване на Рамковото споразумение. При 
разглеждане на ЕЕДОП не се установиха нередности. Офертата е допусната до 
отваряне на техническото предложение. ! 

В плик „Техническо предложение1" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

5. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, оферта 19234, подадена на 05.08.2021г. в 17,44 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" съдържа нов списък на задължените лица и нов 

ЕЕДОП, поради настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани при 
първоначалното подаване на офертата по рамковото споразумение (промяна в 
издаденото Разрешение за търговия на лекарствени продукти и промяна в 
управлението на дружеството). При разглеждане на ЕЕДОП не се установиха 
нередности. Офертата е допусната до отваряне на техническото предложение. 

В плик „Техническо предложение" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

6. "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД, оферта 19254, подадена на 06.08.2021г. в 09,06 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" съдържа нов списък на задължените лица и нов 

ЕЕДОП, поради настъпила промяна в обстоятелствата, декларирани при 
първоначалното подаване на офертата по рамковото споразумение (промяна в 
управителния и надзорния съвет на дружеството). При разглеждане на ЕЕДОП не се 
установиха нередности. Офертата е допусната до отваряне на техническото 
предложение. 

В плик „Техническо предложение" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 



Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

7. "МАРИМПЕКС - 7" ЕООД, оферта 19274, подадена на 09.08.2021г. в 12,53 часа 
Офертата съдържа три виртуални плика - Заявление за участие, Техническо 

предложение и Ценово предложение. 
Пликът „Заявление за участие" свдържа ЕЕДОП и списък на задължените лица, 

предоставени в процедурата за сключване на Рамковото споразумение. При 
разглеждане на ЕЕДОП не се установиха нередности. Офертата е допусната до 
отваряне на техническото предложение. 

В плик „Техническо предложени в" се съдържа предложение за изпълнение на 
поръчката с посочени търговски наименования на предлаганите лекарствени 
продукти. Участникът не е добавил нов притежател на употреба, различен от тези, 
посочени при участието му в процедурата за сключване на рамковото споразумение. 
Приложена е декларация по чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

Офертата съответства на условията, приложени са необходимите документи и 
участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение. 

На 13.08.2021г. в 10,00 часа комисията в пълен състав продължи работата си като 
пристъпи към отваряне на виртуалните пликове с ценови предложения на допуснатите 
участници. 

1. Ценово предложение на „ДАНСОЙ БГ" ООД - оферта 19100 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ГШС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

2. Ценово предложение на "МЕДЕКС" ООД - оферта 19136 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ГШС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

3. Ценово предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - оферта 19144 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ГШС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

4. Ценово предложение на "ФАРКОЛ" АД - оферта 19166 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ГШС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

5. Ценово предложение на "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД - оферта 19234 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ГШС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

6. Ценово предложение на "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД - оферта 19254 



Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ПЛС, 
като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. * 

7. Ценово предложение на "МАРИМПЕКС - 7" ЕООД - оферта 19274 
Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава цената по ПЛС, 

като същата е определена при пълно съответствие с условията на документацията на 
обществената поръчка. 

Комисията пристъпи към съставяне на покана за провеждане на електронен 
търг при следните условия: 

Начална дата на електронния тър 
Крайна дата на електронния търг 
Стъпка за промяна на цената - 0,0 
Поканата за електронния търг е 

на 13.08.2021г. 

г - 13.08.2021г. - 12,00 часа 
- 18.08.2021г. - 12,00 часа 
5 % 

изпратена едновременно до всички участници 

На 18.08.2021г. в 12,00 часа, коми)сията в пълен състав, продължи работата си. 
Комисията констатира, че в електроннатЬ система на МЗ е налично крайно класиране 
след проведения електронен търг. 

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 72, ал.1 от ЗОП. В 
резултат на направените изчисления> комисията, установи, че не са налице 
предложения с числово изражение (предлагана цена) от участниците съдържащи 
предложения, които в случая подлежи на оценяване и са с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, 
по показателя за оценка - „Най-ниска цена". 

Комисията пристъпи към класиране на подадени оферти въз основа на критерия 
„най-ниска цена" за номенклатурна единица, като получи класиране, подробно 
описано в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

След направеното класиране на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията 
установи, че по отношение на номенклатурна единица N02BB02 Metamizole sodium 
парентерална mg е налице повече от една оферта, класирана на първо място по 
критерий „най-ниска цена" и една и съща цена, предложена в две или повече оферти. 

Във връзка с горното, комисията единодушно РЕШИ: В профила на купувача и 
чрез съобщение в електронната система на МЗ са бъде обявена датата, часа и мястото за 
провеждането на публичен жребий за определянето на изпълнител на обществената 
поръчка за горепосочената номенклатурна единица, който ще се проведе по реда на чл. 
58, ал.З от ППЗОП на 23.08.2021г. /вторник/ от 08,00 часа в Държавна психиатрична 
болница - Церова кория, на адрес с. Церова кория, ул. Втора № 27. 

На 24.08.2021 г. в предварително обявения час (08,00 ч.) не присъстваха 
упълномощени представители на участниците, подми оферта при провеждане на 
публичния жребий. Комисията проведе публичен жребий в посочения час. 

Провеждането на публичния жребий за номенклатурна единица N02BB02 
Metamizole sodium парентерална mg, се извърши по следния начин: Председателят на 
комисията запечата в два отделни плика листчета с посочено наименование на всеки 
един от двамата участници, класирани на първо място - „Софарма Трейдинг" АД и 



„ДАНСОН БГ" ООД. Пликовете бяха разбъркани от член на комисията. В изтегления 
плик от председателя на комисията се съдържаше листче с наименованието на 
участника „Софарма Трейдйнг" АД. Листчето с името на спечелилия участник беше 
подписано от членовете на комисията. 

Въз основа на направеното класиране, комисията преддага на възложителя да 
сключи договори за възлагане изпълнението на обществена поръчка за всяка обособена 
позиция с участниците, класирани на първо място. 

Комисията приключи работата си 
протокол. 

на 23.08.2021г. в 10,00 часа състави настоящия 

КОМИСИЯ: 

Заличена информация по 30l j l 


