
ПРОТОКОЛ № 3 
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 

На 20.11.2018 г. от 09.30 часа в Държавна психиатрична болница - 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 
със задача да отвори пликовете с предлаганата цена, да разгледа ценовите 

предложения и да извърши оценка въз основа на критерия „най-ниска цена" за 
всяка номенклатурна единица на предложенията на участниците, подали оферти 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна 
психиатрична болница-с. Церова кория". 

I. Председателят съобщи, че присъстват всички членове на комисията за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в публичното 
състезание. Докладва, че в профила на купувача е обявена датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите оферти, не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите оферти. 

При отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" не присъстваха 
представители на участниците. Не присъстваха представители на средствата за 
масово осведомяване. 

II. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения в плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници. 

1. Първа по ред бе отворена ценова оферта на „Медофарма" ЕООД. 
Плик „Предлагани ценови параметри" на участника „Медофарма" ЕООД е 

с ненарушена цялост и носи подписите на трима от членовете на комисията. 
При отваряне на ценовата оферта, председателя на комисията оповести на глас 

ценовото предложение на участника, което е подробно разписано в Приложение № 
1, неразделна част от настоящия протокол. 

2. Втора по ред бе отворена ценова оферта на „Търговска лига Национален 
Аптечен Център" АД. 

Плик „Предлагани ценови параметри"на участника „Търговска лига 
Национален Аптечен Център" АД е с ненарушена цялост и носи подписите на 
трима от членовете на комисията. 

При отваряне на ценовата оферта, председателя на комисията оповести на глас 
ценовото предложение на участника, което е подробно разписано в Приложение № 
1, неразделна част от настоящия протокол. 

3. Трета и последна по ред бе отворена ценова оферта „Фьоникс Фарма" 
ЕООД. 



Плик „Предлагани ценови параметри"на участника „Фьоникс Фарма" 
ЕООД е с ненарушена цялост и носи подписите на трима от членовете на 
комисията.. 

При отваряне на ценовата оферта, председателя на комисията оповести на 
глас ценовото предложение на участника, което е подробно разписано в 
Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

III. След отваряне и разглеждане на предложените от участника цени, 
комисията установи, че направените предложения от допуснатите участници в 
плик „Предлагани ценови параметри" съответстват на изискванията на 
възложителя. 

Комисията констатира, че няма предложени цени на номенклатурни 
единици, които сас повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници. 

IV. Комисията пристъпи към оценка на офертите, съгласно утвърдената 
методика за оценка от Възложителя, а именно "най - ниска цена" за всяка 
номенклатурна единица, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

V. На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително 
обявеното от Възложителя в документацията за обществената поръчка, комисията 
класира участниците, както следва: 

На Първо място -
1. Участникът „Медофарма" ЕООД за номенклатурни единици №№ 91, 145, 

151,158,159,165,167 и 169. 
2. Участникът „Фьоникс Фарма" ЕООД за номенклатурни 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, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 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, 
148,157,160,161,162,166,170,171,172,173,175,176,177,178,184,186,189,190,191,192 
и 197. 

На Второ място -
1. Участникът „Медофарма" ЕООД за номенклатурни единици №№ 19 и 146. 
2. Участникът „Търговска лига Национален Аптечен Център" АД за 

номенклатурни единици №№ 21, 39, 50, 59, 60, 97,106,107,114, 117,128,143, 
144 и 145. 

3. Участникът „Фьоникс Фарма" ЕООД за номенклатурни единици №№ 91, 
151,158,159,165,167 и 169. 
На Трето място -
1. Участникът „Медофарма" ЕООД за номенклатурна единица № 97. 
2. Участникът „Търговска лига Национален Аптечен Център" АД за 

номенклатурни единици № 91 и 151. 
Настоящия протокол бе завършен и подписан от членовете на комисията на 


