
ПРОТОКОЛ №1 
На основание чл.181, ал. 4 от ЗОП

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 63/09.11.2016 г. за подбор на 
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП 
с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, 

необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова 
кория", публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за 

обществени поръчки под номер 01056-2016-0003

На 09.11.2016 г. от 10,00 часа в ДПБ -  Церова кория, комисията, назначена със 
Заповед № 63/09.11.2016 г. на Директор на ДПБ -  Церова кория, се събра в пълен 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Александър Иванов Минев -  Началник Второ отделение 
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Десислава Гришева Николова -  касиер - счетоводител
2. Силвия Дечева Дечева - адвокат ВТАК

със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 
на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 
състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и 
медицински изделия, необходими за дейността на Държавна психиатрична 
болница-с. Церова кория".

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

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на 
председателя на комисията, за което бе съсавен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите до 15.00 часа 
на 08.11.2016г. оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 1303/03.11.2016 г., постъпила в 14,48 часа и подадена от 
„Медофарма" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1784, 
бл.38 Б.

2. Оферта с вх. № 1333/07.11.2016г., постъпила в 12,25 часа и подадена от 
„Търговска лига Национален Аптечен Център" АД, с адрес за кореспонденция: 
гр.София 1172, бул. Г.М. Димитров № 1.

3. Оферта с вх. № 1336/08.11.2016г., постъпила в 11,40 часа и подадена от 
„Хелмед България" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. София 1309, бул. Тодор 
Александров № 179, блок 79.

4. Оферта с вх. № 1337/08.11.2016г., постъпила в 14,00 часа и подадена от 
„Истлинк България" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. Пловдив, бул. Шести 
септември № 87.

5. Оферта с вх. № 1338/08.11.2016г., постъпила в 14,43 часа и подадена от 
„Софарма Трейдинг" АД, с адрес за кореспоненция: гр. София 1756, ул. Лъчезар 
Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12.

6. Оферта с вх. № 1339/08.11.2016г., постъпила в 14,44 часа и подадена от 
„Агарта - ЦМ" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. София 1712, ж.к. Младост -3, 
бл.304, вх. 2, офис 1.



7. Оферта с вх. № 1340/08.11.2016г., постъпила в 14,46 часа и подадена от 
„Фьоникс Фарма" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. София 1700, ул. 
Околовръстен път № 199 а.

Комисията констатира, че приетите оферти бяха в запечатаните 
непрозрачни опаковки с видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час 
на подаване, както е че няма предложения постъпили след крайния срок.

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.

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците. Не 
присъстваха и представители на средствата за масово осведомяване.

I. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената 
от възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи 
към отварянето им по реда на тяхното постъпване:

1. Първа бе отворена офертата на участника „Медофарма" ЕООД, 
постъпила с вх. № 1303/03.11.2016 г., в 14,48 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

2. Втора бе отворена офертата на участника „Търговска лига Национален 
Аптечен Център" АД, постъпила с вх. № 1333/07.11.2016г., в 12,25 часа. Офертата 
е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията 
отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Трета по ред бе отворена офертата на участника „Хелмед България" 
ЕООД, постъпила с вх. № 1336/08.11.2016г. в 11,40 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

4. Четвърта по ред бе отворена офертата на участника „Истлинк България"
ЕООД, постъпила с вх. № 1337/08.11.2016г. в 14,00 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

5. Пета по ред бе отворена офертата на участника „Софарма Трейдинг" АД,
постъпила с вх. № 1338/08.11.2016г. в 14,43 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

2



Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

6. Шеста по ред бе отворена офертата на участника „Агарта - ЦМ" ЕООД, 
постъпила с вх. № 1339/08.11.2016г. в 14,44 часа. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

7. Седма и последна по ред бе отворена офертата на участника „Фьоникс 
Фарма" ЕООД, постъпила с вх. № 1340/08.11.2016г. в 14,46 часа. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията 
отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Тримата члена на комисията подписваха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

II. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и 
оповестянане на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

III. В закрито заседание, комисията продължи своята работа, като обстойно 
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на 
документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя.

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното:
1. Оферта № 1 на участника „Медофарма" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 „Лекарствени 

продукти" с номенклатери №№ 19, 24, 30, 35,37,41,51 и 58.
- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 

състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

2. Оферта № 2 на участника „Търговска лига Национален Аптечен 
Център" АД:

- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 „Лекарствени 
продукти" с номенклатери №№ 5,14,15, 24, 30, 39, 61, 63, 80,108,109,114,120,136, 
138,154 и 162.

- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
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- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

3. Оферта № 3 на участника „Хелмед България" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 „Медицински 

изделия" с номенклатери №№ 164-199.
- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 

състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

4. Оферта № 4 на участника „Истлинк България" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 „Медицински 

изделия" с номенклатери №№ 164-199.
- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 

състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

5. Оферта No 5 на участника „Софарма Трейдинг" АД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 „Лекарствени 

продукти" с номенклатери 3, 5, 7-34, 36-41, 45-46, 49-56, 58-74, 76-91, 93-101,103-107, 
110-113,115-117,120,122,124-131,133-135,137,139 -143,145,147-157,161 и 163.

- Участникът е представил и оферта за обособена позиция № 2 „Медицински 
изделия" с номенклатери №№ 164-177,179,184-188,190,193-196.

- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

6. Оферта № 6 на участника „Агарта - ЦМ" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 „Медицински 

изделия" с номенклатери №№ 164-180,183-190,193-197.
- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 

състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

7. Оферта № 7 на участника „Фьоникс Фарма" ЕООД:
- Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 „Лекарствени 

продукти" с номенклатери №№ 1-21, 24, 29 -  35, 37 -  46, 48-74, 76-83, 85-99,101-105, 
108-117,120-122,124 -  131,133-145,147,149-157,160-163.

- Участникът е представил и оферта за обособена позиция № 2 „Медицински 
изделия" с номенклатери №№ 164-177,186-190,192-194.
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- Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързъни с личното 
състояние и критериите за подбор да представени от участника и напълно 
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

- По отношение на минимални изисквания за годност и технически 
възможности и квалификация на участниците - представени са всички документи 
и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя.

IV. С оглед на направените констатации, комисията единодушно РЕШИ: 
Документите на всички участники съответстват напълно на изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

V. Комисията определи дата, място и час за следващо заседание-14.11.2016 
г.- 09:30 часа в ДПБ -  Церова кория, ул. Втора № 27.

Комисията приключи работата си на 09.11.2016.Г. в 15.30 часа и на 
основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП състави настоящия протокол.

(Десислава Николова) 

(Силвия Дечева)

5


