
ПРОТОКОЛ № 2 
На основание чл.181, ал. 4 от ЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 43/06.11.2018 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, необходими за дейността на 

Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", публикувана в Регистъра на 
обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 01056-2018-

0002 

Днес 12.11.2018 г. от 09:30 ч. в в ДПБ - Церова кория, комисията, назначена със 
Заповед № 43/06.11.2018 г. на Директор на ДПБ - Церова кория, се събра в пълен 
състав: 

Председател: д-р Стоян Димитров Здравков - Началник Първо отделение 
Членове: 

1. Даниела Емилова Костадинова - старша медицинска сестра Първо отделение 
2. Силвия Дечева - адвокат ВТАК 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 
предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници. 

Техническо предложение № 1 на „Медофарма" ЕООД отговаря на условията 
на възложителя, като предложението е както следва: 

1.Участникът заявява, че: 
S Желае да участва в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория". 

S При подготовката на предложението за изпълнение на поръчката е спазил 
всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 

•S Това предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от датата на отварянето му. 

•S 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. 

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

S Гарантира, че остагьчния 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%. 

S 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. 

S Съгласен е, в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да 
подмени доставените лекарствени продукти, незабавно с нови. 



2. Приложена е Техническа спецификация (Образец № 2А) за представил за 
номенклатерни единици №№ 19,91,97,145,146,151,158,159,165,167 и 169. 

Техническо предложение №2 на „Търговска лига Национален Аптечен 
Център" АД отговаря на условията на възложителя, като предложението е както 
следва: 

1.Участникът заявява, че: 
S Желае да участва в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория". 

S При подготовката на предложението за изпълнение на поръчката е спазил 
всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 

S Това предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от датата на отварянето му. 

S 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 47 (четиридесет и седем) часа, но не по не по-дълъг от 48 часа, от 
получаване на заявка, подадена от възложителя. 

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

S 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%. 

S 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. 

S Съгласен е, в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да 
подмени доставените лекарствени продукти, незабавно с нови. 

2. Приложена е Техническа спецификация (Образец № 2А) за 
номенклатерни единици №№ 21, 39, 50, 59, 60, 91, 97,106,107,114,117,128,143,144, 
145 и 151. 

Техническо предложение №3 на „Софарма Трейдинг" АД, като предложението е 
както следва: 

1.Участникът заявява, че: 
•S Желае да участва в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория". 

S При подготовката на предложението за изпълнение на поръчката е спазил 
всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 
Това предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от датата на отварянето му. 
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S 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. 

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

S 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%. 

S 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. 

S Съгласен е, в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да 
подмени доставените лекарствени продукти, незабавно с нови. 

2. Приложена е Техническа спецификация (Образец № 2А) за 
номенклатерни единици №№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,14,15,16,18,19, 20, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 
65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,101,102,103, 
104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,122,123, 
124,125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144, 
145,146,147,150,151,155,156,157,158,159,160,161,164,165,166,167,168,169,170,171, 
172, 174,175, 177, 178,179,180,182,183,185,186,187, 188, 189,190,191, 193,194,195 и 
196. 

По отношение на техническото предложение на участника „Софарма 
Трейдинг" АД, комисията установи, че: 

Участникът е предложил за номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, 
11,14,15,16,18,19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 56, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
102,103,104,105,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,122, 
123,124,127,129,130,131,133,135,136,137,139,140,142,144,145,150,151,155,157,159, 
160,161,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174,177,178,179,180,182,183,185,186, 
187, 188, 189, 190, 191, 193 и 196, лекарствени продукти със съответните по всяка 
номенклатура търговски наименования, който лекарствени продукти не отговаря на 
генеричното изискване за съответните лекарствени продукти от техническото 
задание на Възложителя. 

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно 
РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП 
участника подал оферта с вх. № 1648/05.11.2018г., от участие за номенклатурни 
единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10,11,14,15,16,18,19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 86, 87, 
88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,102,103,104,105,108,109,110,111,112, 113,114,115, 



116,117,118,119,120,121,122,122,123,124,127,129,130,131,133,135,136,137,139,140, 
142,144,145,150,151,155,157,159,160,161,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174, 
177,178,179,180,182,183,185,186,187,188,189,190,191,193 и 196, поради следните 
МОТИВИ: Предлаганите от участника продукти по горепосочените номенклатурни 
единици не отговарят на генеричното изискване за съответния лекарствен продукт 
от техническото задание и съответно не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. 

Участникът е предложил за номенклатурни единици №№ 7, 9, 28, 37, 45, 48, 
89, 92, 101, 106, 125, 126, 138, 141, 143, 146, 147, 156, 158, 175, 194 и 195 лекарствени 
продукти със съответните по всяка номенклатура търговски наименования, който 
лекарствени продукти не отговаря на лекарствената форма и/или количеството на 
лекарственото вещество за съответните лекарствения продукт от техническото 
задание на Възложителя. 

В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно 
РЕШИ: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП 
участника подал оферта с вх. № 1648/05.11.2018г., от участие за номенклатурни 
единици №№ 7, 9, 28, 37, 45, 48,89, 92,101,106,125,126,138,141,143,146,147,156,158, 
175,194 и 195, поради следните МОТИВИ: Предлаганите от участника продукти по 
горепосочените номенклатурни единици не отговаря на лекарствената форма 
и/или количеството на лекарственото вещество за съответните лекарствения 
продукт от техническото задание на Възложителя. 

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията 
единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри" на участника „Софарма Трейдинг" АД, да не се отваря и да не се 
оповестява, т.к. представената от него оферта за всички номенклатурни единици, за 
които е участвал не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата 
спецификация и документация за участие в публичното състезание. 

Техническо предложение №4 на „Фьоникс Фарма" ЕООД отговаря на условията 
на възложителя, като предложението е както следва: 

1.Участникът заявява, че: 
S Желае да участва в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория". 

S При подготовката на предложението за изпълнение на поръчката е спазил 
всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне. 

S Това предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от датата на отварянето му. 

•S 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 па заявка, подадена от възложителя. 

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

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

S 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. 

S Съгласен е, в случай па нсзапсчатапи и/ или в лошо състояпис опаковки да 
подмени доставените лекарствени продукти, незабавно с нови. 

2. Приложена е Техническа спецификация (Образец № 2А) за за 
номенклатерни единици №№ 2,3,4,5, 7,8„ 11,12,16,19,21, 25, 26, 27,28,29,31,32,35, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 73, 76, 
77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,100,102,103,104,105,106, 
107,111,113,114,116,117,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129,131,132,137,140, 
141,142,143,144,146,147,148,151,157,158,159,160,161,162,165,166,167,169,170,171, 
172,173,175,176,177,178,184,186,189,190,191,192 и 197. 

В хода на своята работа комисията установи, че никой от участниците не е 
подал оферта за следните позиции с №№: 1,6, 9,10,13,14,15,17,18, 20, 22, 23,24,30,33, 
34, 36, 41, 45, 46, 47, 57, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 80, 83, 84, 94,101,108,109,110,112, 
115,121,122,130, 133,134,135,136,138,139,149,150,152,153,154,155,156,163,164,168, 
174,179, 180,181,182,183,185,187,188,193, 194,195,196,198, 199, 200 и 201. С оглед на 
горепосоченото, комисията единодушно взе следното РЕШЕ: На основание чл. 110, 
ал.1, т. 1 и т.2 от ЗОП, предлага на възложителя да бъде прекратена обществената 
поръчка за гореописаните позиции. МОТИВИ: Не е подадена нито една оферта за 
участие или подадените оферти не отговарят на условията на възложителя. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: ДОПУСКА до 
оценяване на ценовите предложенията на участниците по позициите и 
номеклатурните единици, за които участват, а именно: 

1. Оферта с вх. № 1608/30.10.2018 г., постъпила в 13,30 часа и подадена от 
„Медофарма" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1784, бл.38 
Б, тел. 02/974 37 09, факс: 02/974 37 08 за номенклатурни единици №№ 19, 91, 97,145, 
146,151,158,159,165,167 и 169. 

2. Оферта с вх. № 1611/31.10.2018г., постъпила в 11,50 часа и подадена от 
„Търговска лига Национален Аптечен Център" АД, с адрес за кореспонденция: 
гр.София 1172 , бул. Г.М. Димитров № 1, тел. 02/960 37 80, факс: 02/962 41 27 за 
номенклатерни единици №№ 21, 39, 50, 59, 60, 91, 97,106,107, 114,117,128,143,144, 
145 и 151. 

3. Оферта с вх. № 1649/05.11.2018г., постъпила в 10,28 часа и подадена от 
„Фьоникс Фарма" ЕООД, с адрес за кореспоненция: гр. София 1700, ул. 
Околовръстен път № 199 а, тел. 02/965 88 51, тел: 02/965 81 45 за номенклатерни 
единици №№ 2, 3,4, 5, 7,8„ 11,12,16,19, 21, 25,26, 27, 28, 29, 31,32,35,37, 38,39,40,42, 
43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,100,102,103,104,105,106,107,111,113,114, 
116,117,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129,131,132,137,140,141,142,143,144, 
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146,147,148,151,157,158,159,160,161,162,165,166,167,169,170,171,172,173,175,176, 
177,178,184,186,189,190,191,192 и 197. 

Комисията единодушно РЕШИ: Отварянето на ценовите предложения на 
допуснатите участниците в настоящата процедура, чиито оферти отговарят на 
изискванията на възложителя ще се осъществи на 20.11.2018г. (вторник) от 09,30 часа в 
Държавна психиатрична болница - Церова кория, на адрес с. Церова кория, ул. Втора 

Председателят на комисията да публикува съобщение в интернет страницата 
на възложителя за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, не по-
късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. 

Комисията приключи работата си по разглеждане на техническите 
предложения на участниците на 14.11.2018 г. в 13:30 часа и подписа настоящия 
протокол. 

№27. 
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