
ПРОТОКОЛ №3 

 

                   Днес 02.06.2017год. в 10.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в гр.Козлодуй, 

ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая №406, се открива трето заседание на 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. 

Комисията е в следния състав с: 

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

  Членове:  Рая Тодоринова Стефанова адвокат  

Ангел Ангелов – началник АСБ 

  Тихомир Христов Банчовски – управител болнична аптека 

                    Диана Илиева Иванова – счетоводител 

 

На това свое заседание комисията ще разгледа съотвествието на техническите предложения на 

участниците с изискванията на възложителя. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката. От "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД, 

ЕИК/БУЛСТАТ 203283623, със седалище и адрес на управление гр. София 1700 ул. "Околовръстен път" № 

199А, представлявано от Красимир Николаев Николаев, ЕГН 7712023968, на длъжност Директор Болничен 

пазар и Даниела Петрова Николова, ЕГН 7106114033 на длъжност Магистър Фармацевт Болничен пазар, в 

качеството ни на пълномощници на управителите на "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД, Телефон: 02 / 965 81 09, 

Факс: 02 /965 88 28; е -mail: kr.nikolaev(d)phoenixpharma.bg. 

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, 

добрите практики в областта и представеното от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазваме 

условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй" 

3. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 (деветдесет) дни /не 

по - кратък от 90 дни/. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата 

до изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди 

изтичането на този срок. 

4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в Република България, и които са приложими към предмета на обществената поръчка. 

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосоченат
-
обществена поръчка, 

се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 

осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: Доставките ще отговарят на изискванията на 

ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент; 

6. Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение 

№ 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП. 

7. При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или при 

прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас декларираме, че необходимите 

количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изчерпване на наличните количества в 

страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката  

От „Търговска Лига Национален Аптечен Център"АД(наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 

030276307, със седалище гр. София, п.к. 1172, бул. „Г.М.Димитров" № 1 и адрес на управление гр. София, 

п.к. 1172, бул. „Г.М.Димитров" № 1, представлявано от Диана Здравкова Залозная (трите имена на 



представляващия), в качеството на Пълномощник на Изпълнителния директор и Председател на 

Управителния съвет, с пълномощно № 12235 / 17.05.2017 Г. (длъжност или друго качество) данни по 

документ за смаоличност л.к. № 642168810, издадена на 08.03.2011 г., от МВР - гр. София, ЕГН: 

7104206676 (вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването) телефон 02 960 

37 80, факс 02 962 41 27, електронна поща d.zaloznaya.hq@comleague.com 

 

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, 

добрите практики в областта и представеното от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазваме 

условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй". 

3. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 /деветдесет/ дни / не по - 

кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата до 

изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди 

изтичането на този срок.  

4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са прилож4кп^към 

предмета на обществената поръчка.  

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена поръчка, се 

задължаваме Аа спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 

осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: Доставките ще отговарят на изискванията на 

ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета; 

Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение № 2 

и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП. 

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или при 

прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас декларираме, че необходимите 

количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изчерпване на наличните количества в 

страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката  от МЕДОФАРМА ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 

121578346, със седалищен адрес на управление София, жк.Младост 1, бл.38Б, представлявано от Георги 

Блажев Катинов гражданин на Република България, ЕГН: 7508201445, притежаващ л.к. № 624990267, 

издадена на 06.06.2008 г. от МВР - София, притежаващ пълномощно с апостил № 68005/31.03.2015 год. 

издадено в гр. Никозия, Република Кипър, в качеството си на пълномощник на МЕДОФАРМА ЕООД, 

ЕИК/БУЛСТАТ 121578346, телефон 02/974 37 09, факс 02/974 37 08, електронна поща : 

ivailo.ganev@medochemie.com. 

 

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, 

добрите практики в областта и представеното от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазваме 

условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй" 

3. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90/деветдесет/ дни / не по - 

кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата до 

изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди 

изтичането на този срок. 

4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, свързани с данъци и 
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осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България, и които са приложими към предмета на обществената поръчка. 

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена поръчка, се 

задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 

осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: Доставките ще отговарят на изискванията на 

ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета; 

Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение № 2 

и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от 

ЗКНВП. При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или при 

прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас декларираме, че необходимите 

количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изчерпване на наличните количества в 

страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, 

ЕИК/БУЛСТАТ 103267194, със седалище: гр. София 1756, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" № 5, 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул."Лъчезар 

Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, представлявано от Димитър Георгиев Димитров - 

Изпълнителен директор, чрез Венета Стефанова Косева, в качеството на Регионален мениджър продажби 

Болничен пазар -Лекарствени продукти и Пълномощник, съгласно пълномощно № 6548 от 16.12.2016 г. от 

Любка Сотирова, нотариус в район Р.С.София с per. №400 на Нотариалната камара, данни по документ за 

самоличност: л.к. № 640251187, издадена от МВР - София, на 01.06.2010 г., ЕГН 5409047759, телефон 

+359 2 8133 660, факс +359 2 8133 666, електронна поща office@sopharmatradinq.bq 

 

1.Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, 

добрите практики в областта и представеното от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазваме 

условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй" 

2. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 (деветдесет) дни / не по - 

кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата до 

изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди 

изтичането на този срок. 

3. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България, и които са приложими към предмета на обществената поръчка. 

4. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена поръчка, се 

задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 

осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: 

Доставките ще отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета; 

5. Всички оферирани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение 

№ 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП. 

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удретоверението за регистрация или при / 

прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас декларираме, че / необходимите 

количества ЛП ще бъдат доставяни в   лечебното заведение   до изчерпване на наличните количества в 

страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката от ФАРКОЛ АД 

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Сан Стефано" №28 ЕИК/Булстат: 102227154 

представлявано от РАЙО СТАНКОВ КАРЧЕВ, л.к. № 641212026, издадена на 09.11.201 Ог от МВР Бургас 

ЕГН 5708130448, в качеството ми на Пълномощник на ТАНЯ МИНЧЕВА БАЗОТЕВА-Изпълнителен 

Директор и ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ-Председател на СД на ФАРКОЛ АД със седалище и адрес на 

управление: гр.Бургас, ул. „Сан Стефано" №28, ЕИК 102227154 телефон 056 851 721, факс 056 851 722, 

електронна поща farkol@farkol.bg 

1.Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, 
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добрите практики в областта и представеното от нас предложение за изпълнение на поръчката. 

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазваме 

условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй" 

3.Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 /деветдесет дни/. Приемаме да 

се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата до изтичане на срока на валидност на 

офертата и същата Може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок. 

4.Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България, и които са приложими към предмета на обществената поръчка. 

5.Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена поръчка, се 

задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 

осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: 

Доставките ще отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета; 

Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение № 2 

и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП 

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или при 

прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас декларираме, че необходимите 

количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изчерпване на наличните количества в 

страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ 

 

Комисията констатира, че техническите предложения на участниците отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя и допуска същите до класиране на ценовите им предложения. 

 

 

 

Председател   ....................................  д-р М Павлова  

 

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

 

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

  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличенъ информация, съгласно 

чл.2 от ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 


