
ДОКЛАД  
 

       Днес 27.06.2017год. Комисия назначена със Заповед №.94/23.05.2017год. на Управителя на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения 

от участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на 

медикаменти, уникален номер от Регистъра на АОП 0400-2017-0001 представя своя доклад на 

възложителя за своята работа по разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. Комисията е в 

следния състав: 

  Председател: д-р Малина Павлова  – началник отделение по педиатрия  

  Членове:  Рая Тодоринова Стефанова адвокат  

Ангерл Ангелов – началник АСБ 

  Тихомир Банчовски – управител болнична аптека 

                    Диана Иванова – счетоводител 

 

 в съответствие с решението на Възложителя №77 от 28.04.2017г. за откриване на процедура за 

обществена поръчка с предмет - доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ”Св.Иван Рилски - 

Козлодуй”ЕООД, комисията откри своето заседание на 23.05.2017г. от 10.00 часа в сградата на 

лечебното заведение, гр. Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1. Целта на комисията е разглеждане, оценка 

и класиране на подадените от кандидатите за изпълнители оферти за участие в процедурата. След като 

членовете й представиха декларации, съобразно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП комисията започна 

своята работа с приемане на постъпилите предложения. Комисията констатира, че за участие в 

заседанието й не са изпратени представители на подали оферта участници. Трети лица или 

представители на медии също не са заявили участие в заседанието на комисията. Председателя на 

комисията представи график на заседанията и подписа приемо-предавателния протокол за получаване на 

офертите. В 10.20ч. комисията пристъпи към отваряне на предложенията по реда на тяхното постъпване. 

Комисията констатира, че до крайния срок обявен от възложителя - 14.00 часа на 22.05.2017год. в 

МБАЛ”Св.Иван Рилски - Козлодуй”ЕООД има постъпили 5 предложения. Предложенията бяха 

представени в опаковки с ненарушена цялост. Комисията констатира, че предложенията са внесени в 

указания в обявлението, и условията на възложителя срок. Предложенията бяха отваряни по реда на 

входирането им. Участниците са следните ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР 

АД, гр.София, п.к. 1172, ул.“Г.М.Димитров“ № 1; СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД гр.София, п.к. 1756, 

ул.“Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А ет.12; ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 

гр.София, п.к. 1700, ул.“Околовръстен път“ № 199а; МЕДОФАРМА ЕООД гр.София, п.к. 1784, 

ж.к.Младост, бл.38Б; „ФАРКОЛ“АД  гр.Бургас, ул.“Сан Стефано“ №28. 

 

Бе констатирано, че всички изискуеми документи, съгласно т.1.4 от документацията са представениот 

четирима участници. Бе констатирано, че не всички изискуеми документи, съгласно т.1.4 от 

документацията са представени от ФАРКОЛ АД. Съгласно радле VI – оферта т. 1.1.2. Документите и 

данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението 

за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 

нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. Ето защо участника следваше да 

представи в срок от 5 работни дни от представяне на копие от протокола да представи нотариално 

заварено пълномощно на лицето подало офертата, подписало документите, съдържащи се в нея и 

евентуално ценовото предложение Райо Станков Карчев, в оригинал или нотариално заварено копие и да 

бъдат потвърдени с нотариално заверено заявление извършените към настоящия момент от това лице 

действия от името на ФАРКОЛ АД. На основание чл.54, ал.8 от ПП на ЗОП. В дадения му срок 

участника представи пълномощното.  

За действията на комисията бе съставен протокол №1/23.06.2017г. 

 

Протокол №2/01.06.2017г. от второ заседание на комисята На това свое заседание комисята разгледа 

съотвествието на офертите с изискванията на възложителя, според представените ЕЕДОП от 

участниците.  От Фаркол АД бе представане нотариално заверено пълномощно на представтел на 

участника. Комисията счита, че участника е изпълнил изискванията на възложrтеля и същия бе допуснат 

до по-нанатъшно класиране. 

 

РАЗДЕЛ II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Общи изисквания към участниците в процедурата. Всички участници са  посочили  идентифицираща 

информация (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или др. идентификационен номер, съгласно регистрацията 

в държавата, в която е установен, лице за контакт и т.н.) в Част II: "Информация за икономическия 



оператор", буква "А": "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР", поле 1 

„Идентификация“, поле 2 „Обща информация“ и поле 3 „Форма на участие“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  Подизпълнители: Никой от участници не е заявил, че ще 

ползва подизпълнители. Никой от участниците не е обединение. Никой от участниците не е зявил 

използване на капацитета на трети лица. Участниците не са дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. По отношение на участниците в процедурата не се констатира да са 

налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, 

т.2 и т.4  ЗОП. В ЕЕДОП са представени данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя.  

 

РАЗДЕЛ III - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Участниците трябва да имат 

право да търгуват на едро с лекарствени продукти и да притежават валидно разрешение за търговия на 

едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ. Участниците трябва да са лицензирани търговци за 

извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества и да притежават валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели, 

съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ.  Участниците са посочили информацията по т.1.1. - 1.4. в Част IV: 

"Критерии за подбор", буква "А": "ГОДНОСТ", поле 1) от ЕЕДОП. 

Технически и професионални способности. Участникът следва, през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност/доставка, 

идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не е от значение. Под 

„дейност/доставка, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира 

доставка на лекарствени продукти/медикаменти. Участниците са декларирали само  информацията по 

т.3.1. в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ", поле 1б) от ЕЕДОП.  

Участниците отговарят на условията за участие и комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на трето свое заседание. Протокол №3/02.06.2017г. На това свое заседание комисията 

разгледа съотвествието на техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя. 

Комисията констатира, че техническите предложения на участниците отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя и допусна същите до класиране на ценовоте им предложения. 

На 05.06.2017г. бе проведено четвърто заседание на комисията, на което бяха отворени ценовите 

предложение на кандидатите и за действията на комисията бе съставен Прокол №4/05.06.2017г.  На това 

заседание на комисията оповестено публично на интернет страницата на МБАЛ“Свети Иван Рилски- 

Козлодуй“ЕООД се осъществи отваряне на пликовете с ценовите оферти на участниците. На 

заседанието на комисята не присъстваха представители на участниците или трети лица. Офертите бяха 

отворени по реда на постъпването им. Предложените цени бяха оповестени. Ценовите оферти и на 

петимата участници са изготвени съгласно образеца на възложителя съдържащ се в документацията и са 

представени както на хартиен така и на магнитен носител. Ценовите оферти на всички участници бяха 

подписани на всяка страница от всички членове н комисията. Цените на участниците предложили цени 

до четвъртия десетичен знак ще бъдат зачитани само до втория десетичен знак, съгласно условията на 

възложителя. 

След направена проверка се установи, че за посочени подробно в протокола позиции не е подадена нито 

една оферта. След направена подробна проверка и сравнение на предложените от участниците цени 

комисията установи, че има предложени еднакви цени от двама или повече участници за подробно 

посочени в протокола позиции. Комисията установи, че за изброени подробно в протокола позиции е 

подадена само по една оферта от съответния участник. По решение на възложителя може да сключен 

договор със съответния участник. 

Комисията установи, че за някои позиции участници са предложили цена, която е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на други двама участници по същия показател 

за оценка. Ето защо на основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията предложи на възложителя да изиска от 

тези участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за тази 

подпозиция в срок от пет дни от получаване на искането за това. Съгласно Чл. 72. (1) Когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Писмо с искане за обосновка 

бе изпратено до участниците. 



На 20.06.2017г. се проведе пето заседание, оповестено публично на интернет страницата на 

МБАЛ“Свети Иван Рилски- Козлодуй“ЕООД и се осъществи теглене на жребии за избор на изпълнител 

измежду участници предложили еднакви цени за една и съща позиция. На заседанието на комисията не 

присъстваха представители на участниците или трети лица.  

Спечелилите жребия участници са отразени в протокол №5/20.06.2017г. 

На 26.06.2017г. бе извършено фенално класиране след разглеждане на представените обосновки от 

участниците. Същите бяха представени в срок и бяха приети като обективни. Бе извършено класиране на 

предложенията по критерии „най-ниска цена“ като комисията предлага на възложителя да сключи 

договор за изпълнение с посочените на първо място участници. Крайно класиране посочено в Протокол 

№6827.06.2017г.  

 

Прилагаме 6 броя протоколи, приложения към протоколите, график, декларации, пет броя оферти. 

 

 

Председател   ....................................  д-р Малина Павлова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  Ангел Ангелов  

  

...........................................  Тихомир Банчовски 

 

...........................................  Диана Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил ........................................................... 28.06.2017г. 

 

 

Д-р Олга Николова – Управител на МБАЛ“Свети Иван Рилски – Козлодуй“ЕООД 

Защита на личнни данни съгласно 

чл.2от ЗЗЛД 

Заличена информация съгласно чл.2 

от ЗЗЛД 


