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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 ал. 1 
от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени 
продукти за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по две обособени позиции". 
Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -11/12.03.2018 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0006.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-208/19.04.2018 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт

Членове: 1. доц. д-р Мая Белитова -  ЗД по МД
2. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптека
3. Даниела Минчева - сектор ДДП
4. Диана Димитрова -  счетоводител

На 19.04.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Медекс” ООД -  оферта № 1/18.04.2018 г. -10:18 ч.
2. „Софарма Трейдинг” АД -  оферта № 2/18.04.2018 г. - 10:40 ч.
3. „Маримпекс - 7” ЕООД -  оферта № 3/18.04.2018 г. - 10:50 ч.
5. „Фьоникс Фарма” ЕООД -  оферта № 5/18.04.2018 г. - 13:00 ч.
6. „Б. Браун Медикал’’ ЕООД -  оферта № 6/18.04.2018 г. - 13:05 ч.
7. „Про Фармация’’ ЕООД -  оферта № 7/18.04.2018 г. -14:45 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 

представители на участниците.
Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 

представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до
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изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга е 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което 
трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” 
и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - еЕЕДОП под формата на генерирани файлове 
espd-request. Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции и на 
основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП. Възложителят е допуснал възможността за 
представяне на един еЕЕДОП.

Техническа спецификация е разделена на 2 обособени позиции. Всяка обособена 
позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да 
представи оферта за една или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда 
възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка 
обособена позиция.

Е Офертата на участника „Медекс” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 23, 31, 32 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 17, 18.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Медекс” ООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 4, 7, 8, 11, 17, 18, 23, 27, 31, 32, 35 и обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска “Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на процедурата.

3. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 27, 43.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 7, 27, 31, 32, 35, 39 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 2, 4, 13, 16, 17.



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 10, 12, 28, 41.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис. Представен е електронно подписан документ еЕЕДОП на участника. Представените 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, са редовни, с изключение на лицата подписали електронно 
документа. еЕЕДОП на участника не е подписан е електронни подписи от всички 
лица представляващи участника по закон.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за нов еЕЕДОП подписан 
електронно от всички лица представляващи участника по закон. В случай, че е налице 
необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние на част от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да 
попълнят и подпишат отделен еЕЕДОП.

6. Офертата на участника „Про Фармация” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 27, 33.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника съответстват на приложения 
опис. Представен е електронно подписани документа еЕЕДОП на участника. 
Електвонният подпис на управителя е нередовен. Не всички удостоверения подписали 
документа са валидни. Нередовни са „Валидност”, „Неизвестен статус на прекратяване” и 
„Пълна сертификационна верига”.
Представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с изключение на следният 
документ:
- В еЕЕДОП данните, посочени в Част IV „Критерии за подбор” раздел А „Годност - 
Вписване в съответен професионален регистър” е посочен отговор „Да” За безплатен 
достъп към информацията също е посочен отговор „Да”. Посочен е URL brra.bg. Така 
подадената информация е неточна. Участникът следва да попълни и информация относно 
„Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти”, издадено от ИАЛ 
или регулаторен орган на друга държава-членка и Лицензия.издадена по реда на чл.32 от 
ЗКНВП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за нов еЕЕДОП с коректно 
попълнени данни изискуеми в Част IV „Критерии за подбор” раздел А „Годност - 
Вписване в съответен професионален регистър”. еЕЕДОП следва да бъде подписан с 
електронен подпис на управителя с валидни всички удостоверения подписали 
документа.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /25.04.2018 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.



Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на 
последващо заседание на 08.05.2018 г.

С писмо Вх. № 772/26.04.2018 г. участникът „Про Фармация” ЕООД представи 
нов еЕЕДОП подписан с валидни всички удостоверения на електронен подпис, с коректно 
попълнени данните изискуеми в Част IV „Критерии за подбор” раздел А „Годност - 
Вписване в съответен професионален регистър”. Проверката за съответствие на 
документите, включително и допълнително представения, за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че 
заявлението/офертата/ на „Про Фармация” ЕООД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Про Фармация” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 800/02.05.2018 г. участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД
представи нов еЕЕДОП подписан е електронни подписи от всички лица представляващи 
участника по закон. Проверката за съответствие на документите, включително и 
допълнително представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на 
„Б. Браун Медикал” ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 09.05.2018 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по -  Приложение № 1, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
5. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 
ал. 6 от ЗЛПХМ -  свободен текст;
6. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора -  свободен текст;
7. Декларация, че единичната цена за опаковка с ДДС не превишава утвърдената 
референтна стойност в колона М на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към срока за получаване на офертите.
8. Заверени от участника копия на Разрешение за употреба и Кратка характеристика на 
продукта -  САМО за биологичните лекарствени продукти.
Изисквания на Възложителя относно срок за доставка -  до 24 часа.

Оферираните лекарствените продукти следва да притежават валидно разрешение за 
употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или на Регламент (ЕО) №726/2004 г. и 
да бъдат включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите. Всички оферирани цени следва да бъдат 
формирани в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.04.201 Зг./ изм. и 
доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г.



Когато участник подава оферта и за двете обособени позиции, за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП.

1. Офертата на участника „Медекс” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 23, 31, 32 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 17, 18 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения за номенклатурните 
единици от обособени позиции №№ 1 и 2.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 4, 7, 8, 11, 17, 18, 23, 27, 31, 32, 35 и обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18 и съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. За част от 
номенклатурните единици са оферирани са лекарствени продукти които не отговарят на 
изискванията на Възложителя, както следва:

> За номенклатурна единица № 4 с АТС код В01АА07 -  “ACENOCUMAROL 4mg” 
участникът е оферирал “Синтром тб. 4 мг х 20” с притежател на разрешението за употреба 
-  Novartis Pharma GmbH. Единственият лекарствения продукт включен в Приложение № 2 
на Позитивния лекарствен списък с АТС код В01АА07 е „Sintrom -  tablet 4 mg” с 
притежател на разрешението за употреба „Merus Labs Luxco 11 S.a.R.L., Люксембург”

> За номенклатурна единица № 11 с АТС код N01AX10 -  „PROPOFOL 20mg/ml 
50ml” участникът е оферирал лекарствен продукт “Пропофол фл инж./инф. емулс. 
10мг/мл 20 мл. х 5”. Количество на активното лекарствено вещество в оферирания от 
участника лекарствен продукт е различно от изискваното от Възложителя.

> За номенклатурна единица № 17 с АТС код N05AA01 -  „CHLORPROMAZINE 
5mg/ml-5ml” участникът е оферирал лекарствен продукт “Хлорпромазин амп. 10мг/мл 
5мл. х 10”. Количество на активното лекарствено вещество в оферирания от участника 
лекарствен продукт е различно от изискваното от Възложителя.

> За номенклатурна единица № 18 с АТС код N05AA01 -  „CHLORPROMAZINE 
10mg/ml-5ml” участникът е оферирал лекарствен продукт “Хлорпромазин амп. 25мг/мл 
2мл. х 10”. Количество на активното лекарствено вещество в оферирания от участника 
лекарствен продукт е различно от изискваното от Възложителя.

> За номенклатурна единица № 27 с АТС код J01XB01 - “COLISTIMETHATE 
SODIUM 1 МШ” участникът е оферирал “Колистин Алвоген прах инф р-р 1млн Ш х 10” 
с притежател на разрешението за употреба -  Xellia Pharmaceuticals ApS. Единственият 
лекарствен продукти включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък с АТС 
код J01XB01 е „Colistin Alvogen 1MIU х 10” с притежател на разрешенията за употреба 
„Alvogen IPCo S.ar.l, Люксембург”.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 номенклатурни единици № 4, 11, 17, 18, 27 на участника, не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици № 4, 11, 17, 18, 27.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № 4, 11, 17, 18, 27.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № 4, 11, 17, 18, 27 на участника не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката и изискванията на Възложителя.

За номенклатурни единици № 1, 7, 8, 23, 31, 32, 35 от обособена позиция № 1, 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурни единици № 1, 7, 8, 23, 31, 32, 35 от обособена позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. За част от 
номенклатурните единици са оферирани са лекарствени продукти които не отговарят на 
изискванията на Възложителя, както следва:

> За номенклатурна единица № 11 с АТС код L01AX03 -  „BCG VACCINE 0.5mg” 
участникът е оферирал лекарствен продукт "Калгевакс амп. х 4.”. Не е посочено 
количеството на активното лекарствено вещество в оферирания от участника лекарствен 
продукт.

> За номенклатурна единица № 18 с АТС код J01CR04 - „Ampicillin Silbactam 1.0G 
/0,5G” участникът е оферирал лекарствен продукт “Ампицилин TZF фл. 1гр. х 1.”. 
Количеството на активното лекарствено вещество в оферирания от участника лекарствен 
продукт е различно от изискваното от Възложителя.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
2 на участника в частта му за номенклатурни единици № 11 и 18 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици № 11 и 18.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № 11 и 18.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № 11 и 18 на участника, не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и изискванията на Възложителя.

За номенклатурни единици № 5, 10, 14, 16, 17 от обособена позиция № 2, Предложенията 
за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурни единици № 5, 10, 14, 16, 17 от обособена позиция № 2.

3. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 27, 43 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните



лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

4. Офертата на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 7, 27, 31, 32, 35, 39 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 2, 4, 13, 16, 17 и съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за 
номенклатурни единици 7, 27, 31, 32, 35, 39 от обособена позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Оферирани са 
лекарствени продукти както следва:

> За номенклатурна единица № 2 с АТС код S01GA05 - “PHENYLEPHRINE 
25mg/ml -  5ml” участникът е оферирал “Хидрокортизон + хлорам, колир 5 мл.” с АТС код 
S01CA03.

> За номенклатурна единица № 4 с АТС код S01ED01 - “TIMOLOL 2.5mg/ml -  
5ml” участникът е оферирал “Унифлокс колир Змг/мл Юмл.” с АТС код S01AX11.

> За номенклатурна единица № 13 с АТС код А11НА02 -  “PYRIDOXINE 25mg” 
участникът е оферирал “Депакин фл. 400 мг. 4 мл. х 4” с АТС код N03AG01.

> За номенклатурна единица № 16 с АТС код С01ВС03 -  “PROPAFENONE 35 
MG/10ML - 10ML” участникът е оферирал “Зовиракс амп. 250 мг. х 5” с АТС код 
S01AD03.

> За номенклатурна единица № 17 с АТС код SOI AD03 -  “ACICLOVIR 250MG” 
участникът е оферирал “Уназин фл. 1,5гр х 1/кутия/” с АТС код J01CR04.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
2 номенклатурни единици № 2, 4, 13, 16, 17 на участника, не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици № 2, 4, 13, 16, 17.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Фьоникс Фарма” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № 2, 4, 13, 16, 17.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № 2, 4, 13, 16, 17 на участника, не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката и изискванията на Възложителя.

5. Офертата на участника „Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 10, 12, 28, 41 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен



списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 1.

6. Офертата на участника „Про Фармация” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 27, 33 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 6 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Про Фармация” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 1.

На 14.05.2018 г. от 11.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции. С 
писмо публикувано на Профила на купучава на 09.05.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието 
на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции, и оповести предлаганите цени за допуснатите номенклатурни 
единици, комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Изисквания към ценовото предложение на участника:
> За лекарствени продукти от обособени позиции № 1:

1/ Оферираната цена за DDD на предлагания продукт по международно непатентно 
наименование /INN/, с ДДС. Всички оферирани цени следва да бъдат формирани в 
съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.04.201 Зг./ изм. и доп. ДВ. бр.8 от 
24 Януари 2017г. /посочена в колона 7/;
2/ Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование в лева, до втория знак след десетичната запетая, с ДДС, /посочена в колона
8/.

> За лекарствени продукти от обособена позиция № 2:
1/ Оферираната цена за единица мярка с ДДС за всяка номенклатурна единица /посочена в 
колона 7/;
2/ Единична цена на опаковка с ДДС за всяка номенклатурна единица /посочена в колона
8/.

> Общо изискване за всички обособени позиции:
1/ При изготвяне на ценовото предложение по образеца на Приложение № 4 от 
документацията, в колона № 6 "Търговско наименование" задължително следва да се 
посочи броя таблетки, ампули, флакони, капсули и пр. съдържащи се в една опаковка;
2/ Оферираните цени за единица мярка следва да кореспондират с оферираните цени за 
опаковка.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Софарма Трейдинг” АД не 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение



на участника липсва оферирана цена за единица мярка с ДДС /посочена в колона 7/ за 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 5, 10, 16, 17.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Софарма Трейдинг” 
АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 5, 10, 16, 17.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника липсва оферирана цена за единица мярка с ДДС 
/посочена в колона 7/ за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 5, 10, 16, 17.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Софарма Трейдинг” АД не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение 
на участника е оферирана цена за DDD вместо цена за единица мярка с ДДС /посочена 
в колона 7/ за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 14.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Софарма Трейдинг” 
АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 2 номенклатурна единица 14.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника е оферирана цена за DDD вместо цена за 
единица мярка с ДДС /посочена в колона 7/ за обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица 14.

Цените от офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици от 
обособените позиции са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Класирането на допуснатите участници се извърши за всяка номенклатурна 
единица от обособената позиция въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена на база избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”. Класирането на 
участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол № 2.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни 4, 11, 17, 18 и обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни 4, 11, 17, 18 и обособена позиция № 2
номенклатурни единици 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16 подадените оферти не отговарят на 
изискванията на възложителя.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните номенклатурни единици 
от съответните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
208/19.04.2018 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка на



лекарствени продукти за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по две обособени 
позиции". Като приложения към доклада са протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 
се представя на възложителя за утвърждаване на
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