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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 общоболнично приложение за УМБАЛ ’’Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03-59/17.12.2018 г. на 
Изпълнителния директор. Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под 
№ 00494-2018-0024.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-44/25.01.2019 г. на Изпълнителния 
директор, и е в състав както следва:

Председател: проф. д-р Боряна Делийска -  н-к Клиника по нефрология
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Диана Димитрова - счетоводител
3. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптека
4. Даниела Минчева - сектор ДДП

Резервни членове:
1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
3. Мирела Миткова -  счетоводител
4. маг. ф-т Таня Бурова- Болнична аптека

На 25.01.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха 
предадени с протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП 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. “Дансон-БГ” ООД - вх. № 1/18.01.19 г. - 09:50 ч.
2. „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД - вх. № 2/21.01.19 г. - 10:50 ч.
3. „Медекс” ООД - вх. № 3/21.01.19 г. - 11:00 ч.
4. „Медофарма” ЕООД - вх. № 4/23.01.19 г. - 09:30 ч.
5. „Булмар МЛ” ООД - вх. № 5/23.01.19 г. - 11:30 ч.



6. „Б. Браун Медикал” ЕООД - вх. № 6/23.01.19 г. - 11:35 ч.
7. „Диагностик Имиджинг” ООД - вх. № 7/23.01.19 г. - 15:00 ч.
8. „Фаркол” АД - вх. № 8/24.01.19 г. - 09:25 ч.
9. „Соломед” ЕООД - вх. № 9/24.01.19 г. - 10:20 ч.
10. „Търговска лига- НАЦ” АД - вх. № 10/24.01.19 г. - 10:50 ч.
11. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 11/24.01.19 г. - 11:40 ч.
12. „Маримпекс - 7” ЕООД - вх. № 12/24.01.19 г. - 12:20 ч.
13. „Фармимпорт” АД - вх. № 13/24.01.19 г. - 13:10 ч 
14„„Фьоникс Фарма” ЕООД - вх. № 14/24.01.19 г. - 15:40 ч.

4 ,} 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 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично и чрез куриерска услуга с 
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, 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 /еЕЕДОП/ в електронен вид - 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. С електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. 
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „всички лица” да се разбира 
„всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. еЕЕДОП следва 
да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице необходимост 
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в 
отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

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 
ЕЕДОП.

Техническата спецификация е разделена на 3 обособени позиции. Обхватът и 
основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел XI. 
Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от настоящата 
документация за участие. Всеки участник има право да представи оферта за една, за две 
или и за трите обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне 
на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция. Оферирането



по всички 13 артикула, включени в номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 3 е 
задължително.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на 
липсата, непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност 
и/или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор на участниците.

1. “Дансон-БГ” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номеклатурни единици 2, 126, 173, 
216, 279, 287 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Дансон-БГ” ООД до разглеждане на техническите предложения.

2, „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 224, 225, 227, 228, 229 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 37, 70, 71, 87 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Две технически предложения;
5. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.



Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД до разглеждане на техническите 
предложения.

3. „Медекс” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 6, 9, 10, 11, 18, 30, 63, 65, 66, 67, 71,
72, 84, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 120, 126, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 173, 179, 182, 184, 185, 192, 195,
196, 211, 220, 221, 231, 232, 246, 253, 255, 257, 266, 268, 276, 277, 278, 279, 281, 286, 287,
295, 296, 297, 299 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 27, 40, 53, 75, 89, 90, 
100, 105 и съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на 
участника;
5. Заверено копие от Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от 
Приложения № 2 и 3 от наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 
като наркотични;
6. Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
7. Две технически предложения;
8. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медекс” ООД до разглеждане на техническите предложения.

4. „Медофарма” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 3, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 163, 
164, 170, 171, 279 и съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/. Предоставено е и копие на хартия.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Нотариално заверено копие на пълномощно от Ахилеас Цангарис в полза на Георги 
Катинов.



5. Техническо предложение;
6. Отделен запечатан плик е надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медофарма” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

5. „Булмар МЛ” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 197, 198, 200 и обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 2 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Две технически предложения;
5. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на техническите предложения.

6. „Б. Браун Медикал” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 65, 95, 96, 105, 127, 168, 169, 191, 198, 
200, 241, 249, 255, 258, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 277, 278 и обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 79, 94, 95, 96, 102, 108 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/. Предоставено е и копие на хартия.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Две технически предложения;
5. Два отделни запечатани плика е надпис “Предлагани ценови параметри"
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички



задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55. ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на техническите предложения.

7. „Диагностик Имиджинг” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 296, 297, 299 и съдържа следните 
документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Комисията установи липса на еЕЕДОП в електронен вид на 
приложения магнитен носител /диск/.

На основание чл. 54. ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов еЕЕДОП, който следва да бъде 
подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 
чл.55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

8. „Фаркол” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 11, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 60, 77, 94, 97, 104, 107, 119, 125, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 
151, 154, 158, 159, 160, 164, 167, 170, 171, 176, 181, 182, 183, 187, 191, 195, 197, 199, 205, 
211, 231, 239, 241, 242, 244, 245, 250, 251, 256, 260, 263, 265, 270, 272, 273, 274, 275, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 23, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 74, 81, 
94, 95, 96, 97, 99 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 и съдържа 
следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Три технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички



задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Фаркол” АД до разглеждане на техническите предложения.

9. „Соломед” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 27, 28, 69, 70, 112, 113, 184, 186, 244, 
248, 251, 256, 260, 263, 265 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Соломед” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

10. „Търговска лига- НАЦ” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 9, 22, 24, 25, 38, 39, 40, 44, 77, 87, 101, 
102, 150, 154, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 182, 183, 184, 196, 202, 203, 241, 281 и 
съдържа следните документи:
1 .Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.



Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Търговска лига- НАЦ” АД до разглеждане на техническото предложение.

11. „Софарма Трейдинг” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 
87, 89, 90, 91,93,99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 122, 123, 
125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148, 
150, 152, 157, 158, 159, 160, 163, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 245, 252, 
256, 264, 269, 272, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 289, 290, 291, обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 103, 104, 106, 108 и обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 1 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/. Предоставено е и копие на хартия.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Три технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на техническите предложения.

12. „Маримпекс - 7” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 55, 56, 292, 293, 298 и съдържа следните 
документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние издадено от Агенция по 
вписванията.



5. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на 
участника;
6. Заверено копие от Лицензия за дейности е наркотични вещества за медицински цели от 
Приложения № 2 и 3 от наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 
като наркотични;
7. Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника
8. Техническо предложение;
9. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

13. „Фармимпорт” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 224, 225, 226, 228 и съдържа следните 
документи:
1,Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Фармимпорт” АД до разглеждане на техническото предложение.

14. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 
87, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 117, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 
134, 136, 137, 141, 142, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 191, 192, 
193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 214, 216, 219, 220, 221, 230, 
231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 258, 260,



263, 265, 269, 272, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 293, 294, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 
53, 55, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94,
95, 96, 97, 99, 105, 106, 107 и обособена позиция № 3 номенклатурна единица 1 и съдържа 
следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Три технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до разглеждане на техническото предложение

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
След проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 
1/01.02.2019 г. с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /01.02.2019 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 04.02.2019 г.

С писмо Вх. № 246/01.02.2019 г. участникът „Диагностик Имиджинг” ООД
представи еЕЕДОП, на оптичен носител, подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП.
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 „Диагностик Имиджинг” ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Диагностик Имиджинг” ООД до следващия етап на процедурата.



На следващото си заседание на 06.02.2019 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, 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;
7.1. 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 -  относимо за обособена позиция 
№ 1 -свободен тескт;
7.2. Декларация, че единичната цена за опаковка с ДДС не надвишава максималната 
стойност, посочена в колона “М” на „Регистър на пределни цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание”, или на “Регистър на максималните 
продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание", 
актуални към крайния срок за подаване на офертите - относимо за обособени позиции № 2 
и № 3-свободен тескт /когато е приложимо/;
7.3. Декларация, че преди сключване на договора ще предостави за безвъзмездно ползване 
от Възложителя за срока на договора изпарители за предлаганите от него анестетици от 
обособена позиция №1, номенклатурни единици №№ 98 и 99, съвместими с наличната 
апаратура в лечебното заведение.

Изисквания на Възложителя относно срока за доставка - до 24 часа.
Всеки участник има право да представи оферта за една, за две или и за трите обособени 
позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от 
номенклатурните единици от всяка обособена позиция. Оферирането по всички 13 
артикула, включени в номенклатурна единица № 1 от обособена позиция № 3 е 
задължително.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 
от ППЗОП.

1. “Дансон-БГ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номеклатурни единици 2, 126, 173, 
216, 279, 287 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “Дансон-БГ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

2, „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката,



обособената позиция, за която се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 224, 225, 227, 228, 229 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 37, 70, 71, 87 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД до отваряне на ценовите предложения.

3. „Медекс” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 6, 9, 10, 
11, 18, 30, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 84, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 120, 126, 131, 132, 133, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 173,
179, 182, 184, 185, 192, 195, 196, 211, 220, 221, 231, 232, 246, 253, 255, 257, 266, 268, 276,
277, 278, 279, 281, 286, 287, 295, 296, 297, 299 и обособена позиция № 2 номенклатурни
единици 27, 40, 53, 75, 89, 90, 100, 105 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 11 - “Omeprazole 20mg’\
Оферираният лекарствен продукт „Omeprazid, Gastro-resistant capsule, hard. 20mg, Pack: 14” 
е извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 255 - “ELECTROLYTES
6.8g/l/0.30g/l/0.20g/l/0.37g/l/3.27g/l/0.67g/l - 500тГ. Оферираният лекарствен продукт 
”Plasma-Lyte 148 (РН 7.4) solution for infusion 500 ml. Pack: 20” не съответства на 
изискванията заложени в „Техническа спецификация”.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 286 - “Calcium Gluconate
8.94mg/ml- 10ml”. Оферираният лекарствен продукт ’’Calcium gluconate Farmak, solution 
for injection, 95.5mg/ml-10 ml (еквивалентен на 89 Calcium), Pack: 10” не съответства на 
изискванията заложени в „Техническа спецификация”.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция
№ 1 номенклатурни единици 11, 255 и 286.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Медекс” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни единици
11, 255 и 286.
Мотиви: Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 11,255 и 286 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици
2, 3, 6, 9, 10, 18, 30, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 84, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 120, 126, 131, 132,
133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164,
165, 173, 179, 182, 184, 185, 192, 195, 196, 211, 220, 221, 231, 232, 246, 253, 257, 266, 268,
276, 277, 278, 279, 281, 287, 295, 296, 297, 299 и обособена позиция № 2 номенклатурни
единици 27, 40, 53, 75, 89, 90, 100, 105 отговарят на изискванията на Възложителя и се 
допускат до отваряне на ценовите предложения

4. „Медофарма” ЕООД:



Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 3, 152, 
154, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 170, 171, 279 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медофарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

5. „Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 197, 198, 200 
и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 200 - “Povidone-Iodine 7.5g/100g 
(IODINE10%) 1000ml”. Оферираният лекарствен продукт „Йодасепт Купро 7.5% (т/т) 
разтвор за кожа 1000 мл.” е извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към срока за получаване на офертите.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовите предложения за обособена
позиция № 1 номенклатурна единица 200.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Булмар МЛ” ООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 200.
Мотиви: Оферираният лекарствени продукт за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 200 не отговаря на изисквания та на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
197, 198 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 отговарят на 
изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

6. „Б. Браун Медикал” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 65, 95, 96, 
105, 127, 168, 169, 191, 198, 200, 241, 249, 255, 258, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 277, 278 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 79, 94, 95, 96, 102, 108 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 274 - “Combinations - Aminoacids, 
Glucose -  1440 ml, peripheral infusion”. Оферираният лекарствен продукт ’’Nutriflex Lipid 
Peri Emulsion for infusion 1250 ml. 1 бр.” не съответства на изискванията заложени в 
„Техническа спецификация”.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 276 - “Combinations - Aminoacids, 
Glucose, Lipid Emulsion -  2000 ml peripheral infusion”. Оферираният лекарствен продукт 
"Nutriflex Lipid Peri Emulsion for infusion 1875 ml. 1 бр” не съответства на изискванията 
заложени в „Техническа спецификация”.



> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 277 - “Combinations - Aminoacids, 
Glucose, Lipid Emulsion - 2000ml central infusion”. Оферираният лекарствен продукт 
”Nutriflex Omega plus Emulsion for infusion 1875 ml. 5 бр” не съответства на изискванията 
заложени в „Техническа спецификация”.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 278 - “Combinations - Aminoacids, 
Glucose, Lipid Emulsion - 1000ml peripheral infusion”. Оферираният лекарствен продукт 
”Nutriflex Lipid Peri Emulsion for infusion 1250 ml. 1 бр” не съответства на изискванията 
заложени в „Техническа спецификация".
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 274, 276, 277, 278.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЮП комисията предлага „Б. Браун Медикал” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 274, 276, 277, 278.
Мотиви: Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 274, 276, 277, 278 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
65, 95, 96, 105, 127, 168, 169, 191, 198, 200, 241, 249, 255, 258, 269, 270, 271, 272 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 79, 94, 95, 96, 102, 108 отговарят на 
изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

7. „Диагностик Имиджинг” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 296, 297, 299 
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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диагностик Имиджинг” ООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „Фаркол” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 11, 23, 25,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 60, 77, 94, 97, 104, 107, 119, 125,
126, 127, 139, 140, 141, 142, 151, 154, 158, 159, 160, 164, 167, 170, 171, 176, 181, 182, 183,
187, 191, 195, 197, 199, 205, 211, 231, 239, 241, 242, 244, 245, 250, 251, 256, 260, 263, 265,
270, 272, 273, 274, 275, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 23, 30, 31, 35, 37,
38, 40, 42, 44, 74, 81, 94, 95, 96, 97, 99 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 
1. 2 и съдържа три 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 11 - "Omeprazole 20mg”. 
Оферираният лекарствен продукт „Ulcoprol caps, 20mg х 30” е извън Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 36 - “Atorvastatin 20mg”. 
Оферираният лекарствен продукт „Torvalipin tabl. 20mg х 30” е извън Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 107 - “Hydroxyzine Hydrochloride 
25mg”. Оферираният лекарствен продукт „Neurolax 25mg х 50” е извън Приложение № 2 
на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.



> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 251 - “Electrolytes 0.33g/0.3g/8.6g/l 
500 ml полиетилен с два отд. порта'’. Оферираният лекарствен продукт е с некоректно 
изписано търговско наименование - „Ringer Actavis sol. for inf. 500 ml. (Braun)”. Така 
изписано наименованието на лекарствения продукт не дава ясна представа кой е 
притежателя на разрешението за употреба. Лекарственият продукт "Ringer Actavis sol. for 
inf. 500 ml” c притежател на разрешението за употреба Актавис ЕАД. България е извън 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на 
офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 272 - “Combinations, Aminoacids 
100g/l 500 ml” . Оферираният лекарствен продукт „Aminoven 10% solution for infusion 
100.0 g/1 -  500 ml.” е c ATC код B05BA01, а не c ATC код B05BA10 за “Combinations, 
Aminoacids 100g/l 500 ml.”.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Фаркол” АД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция №
1 номенклатурни единици 11, 36, 107, 251, 272.

На основание чл. 107, т, 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Фаркол” АД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
11,36, 107, 251, 272.
Мотиви: Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 11,36, 107, 251,272 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици
23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 60, 77, 94, 97, 104, 119, 125, 
126, 127, 139, 140, 141, 142, 151, 154, 158, 159, 160, 164, 167, 170, 171, 176, 181, 182, 183, 
187, 191, 195, 197, 199, 205, 211, 231, 239, 241, 242, 244, 245, 250, 256, 260, 263, 265, 270, 
273, 274, 275, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 23, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 
42, 44, 74, 81, 94, 95, 96, 97, 99 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите 
предложения.

9. „Соломед” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 27, 28, 69, 
70, 112, 113, 184, 186, 244, 248, 251, 256, 260, 263, 265 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Соломед” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

10. „Търговска лига- НАЦ” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 9, 22, 24, 25, 
38, 39, 40, 44, 77, 87, 101, 102, 150, 154, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 182, 183, 184, 196, 
202, 203, 241, 281 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Търговска лига- НАЦ” АД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,



37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 148, 150, 152, 157, 158, 159, 160, 163, 170, 171, 173, 176, 177, 179,
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 225, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 241, 242, 245, 252, 256, 264, 269, 272, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 289, 290,
291, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 27, 28,
29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 103, 104, 106, 
108 и обособена позиция № 3 номенклатурна единица 1 и съдържа три технически 
предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие е документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 1. Срокът на доставка за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
е изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 11 - “Omeprazole 20 mg”. 
Оферираният лекарствен продукт „Хелицид капе. 20 мг. х 28” е извън Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 150 - “Amoxicilline + Clavulanic 
Acid 875 mg/125 mg”. Оферираният лекарствен продукт „Амоксигард тб. 875 мг./125 мг. х 
14” е извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 157 - “Cefuroxime 500 mg.”. 
Оферираният лекарствен продукт „Фуроцеф тб. 500 мг. х 14” е извън Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 181 - “Ciprofloxacin 500 mg.”. 
Оферираният лекарствен продукт „Ципринол тб. 500 мг. х 10” е извън Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 199 - “Povidone-Iodine 10% 
1000ml”. Оферираният лекарствен продукт „Йодадерм р-р 10% 1000 мл. -  ВТ х 1” е извън 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на 
офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 231 - “Meloxicam 15mg/1.5ml”. 
Оферираният лекарствен продукт „Мовалис амп. 15 мг./1,5 мл. х 5” е извън Приложение 
№ 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 241 - “Sodium Chloride 9mg/ml - 
10ml”. Оферираният лекарствен продукт „Натриум Хлоратум амп. 90 мг./10 мл. х 50 
” е извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
получаване на офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 269 - “Water for injection 10ml”. 
Оферираният лекарствен продукт „Стерилизирана вода амп. 10 мл х 50” е извън 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на 
офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 272 - “Combinations, Aminoacids 
100g/l 500 ml” . Оферираният лекарствен продукт „Аминовен инфуз. р-р 10% 500 ml. х 1” 
е с АТС код В05ВА01, а не е АТС код В05ВА10 за “Combinations, Aminoacids 100g/l 500 
ml.”.
> обособена позиция № 2 номенклатурна единица 72 - “Diosmectite 3g”. 
Оферираният лекарствен продукт „Смекта прах за орална съспензия 3,76 гр. х 60” не 
отговаря на изискванията заложени в Техническа специфация.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:



не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 11, 36, 107, 251, 272 и обособена позиция № 2 
номенклатурна единица 72.
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 11, 150, 157, 181, 199, 231, 241, 269, 272 и обособена позиция № 2
номенклатурна единица 72.
Мотиви: Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 11, 150, 157, 181, 199. 231, 241, 269, 272 и обособена позиция № 2
номенклатурна единица 72 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 
110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148, 152, 158, 159, 160, 163, 170, 171, 173, 176, 177,
179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 202, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 225, 230, 232, 233, 234, 235,
242, 245, 252, 256, 264, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 289, 290, 291, обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 103, 104, 106, 108 и обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 1, отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до 
отваряне на ценовите предложения.

12. „Маримпекс - 7” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 55, 56, 292, 
293, 298 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

13. „Фармимпорт” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 224, 225, 
226, 228 и съдържа 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 за обособенената позиция 
е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Фармимпорт” АД до отваряне на ценовите предложения.

14. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 
44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 117, 
119, 122, 123, 125, 126, 127, 134, 136, 137, 141, 142, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 156, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212,
214, 216, 219, 220, 221, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 249,



250, 251, 255, 256, 258, 260, 263, 265, 269, 272, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 292, 293, 294, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 
86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99,105,106,107 и обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 1 и съдържа три 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 за обособенените 
позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя 
с изключение на:
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 100 - “Bupivacaine Spinal 5mg/ml- 
4ml”. Оферираният лекарствен продукт „Бупивакаин фл. 5мг./мл. 4 мл. х 10” е извън 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на 
офертите.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 197 - “Povidone-Iodine 10% 90g". 
Оферираният лекарствен продукт ”Брауновидон унгв. 10% 100 г.” не съответства на 
изискванията заложени в „Техническа спецификация".
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 272 - “Combinations, Aminoacids 
100g/l 500 ml” . Оферираният лекарствен продукт „Аминовен инфуз. р-р 10% 500 ml.” е с 
АТС код В05ВА01, а не с АТС код В05ВА10 за “Combinations, Aminoacids 100g/l 500
ml.”.
> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 286 - “Calcium Gluconate 
8.94mg/ml- 10ml". Оферираният лекарствен продукт "Калциев глюконат Гармак амп. 95.5 
мг./мл. -10 мл. х 10” не съответства на изискванията заложени в „Техническа 
спецификация”.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 100, 197, 272, 286.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Фьоиикс Фарма” ЕООД
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 100. 197, 272, 286.

Мотиви: Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 100, 197, 272, 286 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Оферираните лекарствени продукти за обособена позиция № 1 номенклатурни единици
1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 93, 94, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 
117, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 134, 136, 137, 141, 142, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 156,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 181,
182, 183, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212,
214, 216, 219, 220, 221, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 249,
250, 251, 255, 256, 258, 260, 263, 265, 269, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287,
292, 293, 294, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
47, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 105, 106, 107 и обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 1 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на 
ценовите предложения.

На 19.02.2019 г. от 10:30 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.



С писмо Изх. № 207/14.02.2019 г., публикувано на Профила на купувача
участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите 
предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на 
подаване на офертите, и оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на лекарствените 
продукти, изготвено по Приложение № 4 "Ценово предложение”.
Финансовото предложение на участника трябва да съдържа:
> За лекарствените продукти от обособена позиция № 1:

1/ Оферираната цена за DDD на предлагания продукт от всяка номенклатурна 
единица по международно непатентно наименование /INN/, с ДДС, посочена в колона № 
7, по която ще се извърши класирането.
Цената с ДДС не трябва да превишава максималната стойност, посочена в колона “L” на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите! Тя трябва 
да бъде записана с точност до петия знак след десетичната запетая. Ценови предложения, 
записани с по-малко знаци ще бъдат отстранявани.

2/Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт от всяка 
номенклатурна единица по търговско наименование, изчислена на база оферирана цена за 
DDD и записана с точност до втория знак след десетичната запетая, с ДДС, /посочена в 
колона 8/.
> За лекарствените продукти от обособена позиция № 2:

1/ Оферираната цена за единица мярка с ДДС на предлагания лекарствен продукт 
от всяка номенклатурна единица /посочена в колона 7/, по която ще се извърши 
класирането. Тя трябва да бъде записана с точност до четвъртия знак след десетичната 
запетая.

2/Единична цена на опаковка с ДДС на предлагания лекарствен продукт от всяка 
номенклатурна единица по търговско наименование, записана с точност до втория знак 
след десетичната запетая, с ДДС, /посочена в колона 8/.
> За обособена позиция № 3, номенклатурна единица 1:

1/ Оферирана единична цена за опаковка/разфасовка на всеки артикул, с ДДС 
/посочена в колона 7/;

2/ Сумата /£ / от общите стойности с ДДС на включените в номенклатурната 
единица 13 артикула, по която ще се извърши класирането /посочена на указаното място 
/£ / в колона 8/.
> За обособена позиция № 3, номенклатурна единица 2:

Оферирана цена за опаковка с ДДС /посочена в колона 7/;
Общо изискване за всички обособени позиции:

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.

Прогнозните стойности на обособените позиции и на отделните номенклатурни 
единици от обособените позиции са посочени в Техническата спецификация Посочените 
стойности са максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
поръчката за отделните номенклатурните единици от обособените позиции. Оферти, 
надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.



Комисията установи, че ценовото предложене на „Медофарма” ЕООД не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на 
участника оферираните цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти с ДДС 
(посочена в колона 7) са записани с точност до втория знак след десетичната запетая, а не 
с точност до петия знак след десетичната запетая каквото е изискването на Възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ предлага на Възложителя „Медофарма” ЕООД
да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника оферираните цени за DDL) на предлаганите 
лекарствени продукти с ДДС (посочена в колона 7) са записани с точност до вгория знак 
след десетичната запетая, а не с точност до петия знак след десетичната запетая.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фаркол” АД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 31, 270 не отговарят на предварително 
обявените условия на Възложителя. В ценовите предложения на участника оферираните 
цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти с ДДС, превишават максималната 
стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
момента на подаване на офертите.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ предлага на Възложителя „Фаркол” АД да не се
допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 31. 270.
Мотиви:
В ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 31.270. оферираните цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти с ДДС, 
превишават максималната стойност, посочена в колона "L" на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към момента на подаване на офертите.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Соломед” ЕООД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 112 не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на участника оферираната 
цена за DDD на предлагания лекарствен продукт с ДДС, превишава максималната 
стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
момента на подаване на офертите.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
11а основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Соломед” ЕООД да 
не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 112.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
112, оферираната цена за DDD на предлагания лекарствен продукт с ДДС, превишава 
максималната стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към момента на подаване на офертите.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фьоникс Фарма” ЕООД в 
частта за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 168 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на участника 
оферираната цена за DDD на предлагания лекарствен продукт с ДДС, превишава 
максималната стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към момента на подаване на офертите.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фьоникс Фарма” 
ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 168.



Мотиви:
В ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
112, оферираната цена за DDL) на предлагания лекарствен продукт с ДДС, превишава 
максималната стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към момента на подаване на офертите.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Медекс” ООД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 221, не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на участника оферираната 
цена за DDD не кореспондира с оферираната цена за опаковка.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Медекс” ООД да не 
се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 221.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника за обособена пози ция № 1 номенклатурна единица 
221 оферираната цена за DDD не кореспондира с оферираната цена за опаковка.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фаркол” АД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 154, 164, 176, 191, 195, 241, 242, 244, 273 
не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. В ценовите 
предложения на участника оферираните цени за DDD не кореспондират с оферираните 
цени за опаковка.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фаркол” АД да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 154. 164, 176. 191, 195. 241. 242, 244. 273.
Мотиви:
В ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 154, 164, 176, 191, 195, 241, 242, 244, 273 оферираните на цени за DDD не 
кореспондират с оферираните цени за опаковка.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Софарма Трейдинг” АД в 
частта за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 104, 131, 193 не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя. В ценовите предложения на участника 
оферираните цени за DDD не кореспондират с оферираните цени за опаковка. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от 3011 предлага на Възложителя „Софарма Трейдинг” 
АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 104, 131, 193.
Мотиви:
В ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 104, 131. 193 оферираните на цени за DDL) не кореспондират с оферираните цени 
за опаковка.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фьоникс Фарма” ЕООД в 
частта за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 94, 97 не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя. В ценовите предложения на участника 
оферираните цени за DDD не кореспондират с оферираните цени за опаковка. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фьоникс Фарма” 
ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 94, 97.
Мотиви:



В ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 94. 97 оферираните на цени за DDD не кореспондират с оферираните цени за 
опаковка.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фаркол” АД в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 151 не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на участника липсва 
оферирана цена за DDD на предлагания лекарствен продукт с ДДС (посочена в колона
V).
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фаркол” АД да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 151.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
151 липсва оферирана цена за DDD на предлагания лекарствен продукт с ДДС.

Комисията установи, че ценовите предложения на „Фьоникс Фарма” ЕООД в 
частта за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 72 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. В ценовото предложение на участника 
липсва оферирана цена за единица мярка с ДДС на предлагания лекарствен продукт 
(посочена в колона 7).
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” ог ЗОП предлага на Възложителя „Фьоникс Фарма” 
ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 2 номенклатурна единица 72.
Мотиви:
В ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 
72 липсва оферирана цена за единица мярка с ДДС на предлагания лекарствен продукт 
с ДДС.

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции, 
номенклатурни единици и артикули са дадени в Приложения №№ 1 А, 1Б, 1В, неделима 
част от Протокол № 2.

С Писма Изх. № 232 1-г6/21.02.2019 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както 
следва:
„Фаркол” АД за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 32, 34, 41 и обособена 
позиция № 2 номенклатурна единица 99;
„Фьоникс Фарма” ЕООД за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 44, 77 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 30, 40, 70, 74, 96, 105;
„Соломед” ЕООД за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 184;
„Б. Браун Медикал” ЕООД за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 94. 
„Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 38.
„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 
37.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Ей енд Ди Фарма 
България” ЕАД писмена обосновка с вх. № 403 -  1/22.02.2019 г., комисията счита 
изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:



В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на изключително благоприятни 
условия предоставени от производителя под формата на отразени търговски отстъпки. 
Участникът е изключителен вносител и дистрибутор на продуктите. Наличието на големи 
складови площи е предпоставка за окрупняване на доставките от производителя на 
продуктите и намаляване на разходите.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Соломед” ЕООД 
писмена обосновка с вх. № 403 -  2/25.02.2019 г., комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП. обосноваващи се на ползване на 
изключително благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база 
дългогодишно партньорство на участника с производителите и доставчиците на 
лекарствения продукт.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Фьоникс Фарма” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 403 -  3/25.02.2019 г., комисията счита изложените 
факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителите на база 
дългогодишно сътрудничество и предоставени преференциални търговски условия 
специално за обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти с Възложители 
лечебни заведения за болнична помощ.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Софарма 
Трейдинг” АД писмена обосновка с вх. № 403 -  4/25.02.2019 г., комисията счита 
изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база
дългогодишни търговски взаимоотношения със съответните производители. За 
реализирани обороти на лекарствени продукти се ползват и преференциални цени като 
основни дистрибутори.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Фаркол” АД 
писмена обосновка с вх. № 403 -  5/26.02.2019 г., комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база
дългогодишно сътрудничество, и с оглед спечелване на по-голям пазарен дял чрез 
калкулиране на минимална печалба. Наличието на големи складови площи е предпоставка 
за заявяване и поддържане на склад на големи количества лекарствени продукти водещо 
до договаряне на допълнителни отстъпки.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Б. Браун Медикал” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 403 -  6/27.02.2019 г., комисията счита изложените 
факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя под формата на ниски 
доставяй цени, при калкулирани минимална печалба с оглед спечелване на по-голям 
пазарен дял при оферираните продукти.



Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане “най-ниска цена” за всяка номенклатурна 
единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително обявени от 
Възложителя условия.
- Класирането се извърши за всяка номенклатурна единица от обособена позиция № 1 на 
база най-ниска цена за DDD за всяка номенклатурна единица.
- Класирането се извърши за всяка номенклатурна единица от обособена позиция № 2 на 
база най-ниска цена за единица мярка с ДДС за всяка номенклатурна единица.
- Класирането на обособена позиция № 3 номенклатурна единица 1 се извърши на база 
най-ниска сума от общите стойности на включените в номенклатурната единица 13 
артикула с ДДС.
- Класирането на обособена позиция № 3, номенклатурна единица 2 се извърши на база 
най-ниска цена за единица мярка с ДДС.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол № 2.

С Писмо Изх. № 231/21.02.2019 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници „Софарма Трейдинг” АД, „Фаркол” 
АД, „Медекс” ООД, „Търговска лига - НАЦ”АД, „Фьоникс Фарма” ЕООД и 
„Соломед” ЕООД за провеждане на публичен жребий на 25.02.2019 г. от 10.00 ч. за 
определяне на изпълнител за обособени позиции и номенклатурни единици както следва: 
за обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 18 - между „Софарма Трейдинг” АД 
и „Медекс” ООД;
за обособена позиция № 1 - номенклатурна единица 37 - между „Фаркол” АД и „Фьоникс 
Фарма” ЕООД;
за обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 87 -  между „Търговска лига - 
НАЦ”АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД;
за обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 202 - между „Софарма Трейдинг” 
АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД;
за обособена позиция № 1 - номенклатурна единица 260 - между „Фьоникс Фарма”
ЕООД, „Соломед” ЕООД и „Фаркол" АД;
за обособена позиция № 2 -  номенклатурна единица 65 - между „Софарма Трейдинг” АД 
и „Фьоникс Фарма” ЕООД;

На жребия присъства упълномощен представител на участника „Соломед” ЕООД -  г- 
н Цветелин Данов.

Жребият определи „Софарма Трейдинг” АД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 18 и 
второ място за участника „Медекс” ООД.

Жребият определи „Фаркол” АД за изпълнител на обществената поръчка за обособена 
позиция № 1 -  номенклатурна единица 37 и 
второ място за участника “Фьоникс Фарма” ЕООД.

Жребият определи “Фьоникс Фарма” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 87 и 
второ място за участника „Търговска лига - НАЦ” АД.

Жребият определи “Фьоникс Фарма” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 202 и 
второ място за участника „Софарма Трейдинг” АД.



Жребият определи „Соломед” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1 -  номенклатурна единица 260, 
второ място за участника ,.Фьоникс Фарма” ЕООД и 
трето място за участника „Фаркол” АД;

Жребият определи „Фьоникс Фарма” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 2 -  номенклатурна единица 65 и 
второ място за участника „Софарма Трейдинг” АД.

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

Комисията предлага на основание чл. 110, ал, 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 45, 58, 59. 78. 88, 92, 
103, 115, 116, 121, 124, 128, 129, 130, 174, 175, 178, 180, 213, 217, 222, 223, 243, 247, 254, 
259, 261, 262, 267, 288. 300 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 5, 8, 10, 21, 
25, 26, 39, 46, 48, 49, 57, 59, 60, 67, 73, 98, 101, 109.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 45, 58, 59, 78, 88, 92, 103. 115, 116, 
121, 124, 128, 129, 130, 174, 175, 178, 180, 213, 217, 222, 223, 243, 247, 254, 259, 261, 262, 
267, 288, 300 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 5, 8. 10, 21, 25, 26, 39, 46, 
48, 49, 57, 59, 60, 67, 73, 98,101,109ияма подадена пито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от 3 0 П процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 100, 273 и обособена 
позиция № 2 номенклатурна единица 72.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 100, 273 и обособена позиция № 2 
номенклатурна единица 72 подадените оферти са неподходящи - не отговарят на 
предварително обявените условия на поръчката.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
44/25.01.2019 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет "Доставка на 
лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ ’’Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД". Като приложения към доклада са протоколите от заседанията на 
комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на ....!.' . . . .I .............2019 г.
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