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П Р О Т О К О Л  №1

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 онкологични заболявания и за пациенти на хемодиализа за УМБАЛ ’’Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03-38/23.08.2019 г. на 
Изпълнителния директор. Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 
00494-2019-0013.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02^410/01.10.2019 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  н-к КХ
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. д-р Митко Ценов -  н-к ОМО
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

На 01.10.2019 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. № 1/27.09.19 г. - 09:50 ч.
2. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 2/27.09.19 г. - 10:50 ч.
3. „Рош България’’ ЕООД -  вх. № 3/30.09.19 г. -  09:40 ч.
4. „Медекс” ООД - вх. № 4/30.09.19 г. - 11:00 ч.
5. „Булмермед Be” ООД - вх. № 5/30.09.19 г. - 12:10 ч.
6. „Търговска лига- ГАЦ” АД - вх. № 6/30.09.19 г. - 13:00 ч.
7. „Екофарм” ЕООД - вх. № 7/30.09.2019 г. - 13:30 ч.
8. „Фармнет” ЕАД - вх. № 8/30.09.2019 г. - 15:00 ч.
9. „Алта Фармасютикълс” ЕООД - вх. № 9/30.09.2019 г. - 15:30 ч.
10. „Ф ьоникс Ф арм а” Е О О Д  - вх. № 10/30.09.19 г. - 16:00 ч.

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

участниците.
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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 технически предложения и запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 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. Съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, в случаите когато 
участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. Е т. 1, 2 и 7 се 
отнасят и за това физическо лице, с оглед, на което упълномощеното лице, следва да подпише 
еЕЕДОП с електронен подпис.

Техническата спецификация съдържа една обособена позиция, съдържаща 134 
номенклатурни единици. Обхватът и основните параметри на номенклатурните единици са 
подробно описани в Раздел XI. от документацията за участие. Всеки участник може да подаде 
оферта за част от номенклатурните единици от обособената позиция.

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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 6, 58, 59, 96, 100 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Техническо предложение;
4. 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 ал. 3 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, „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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70. 72, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 
114, 115, 116, 119, 128,129, 131, 132, 133, 134 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 копие на хартия.
3. Техническо предложение;
4.0тделен 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 ал. 3 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.

3. „Рош България” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 58, 59, 73, 82, 117, 118, 120, 123, 128, 130 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 копие на хартия.
3. Техническо предложение;
4.0тделен 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 за всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП. 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 „Рош България” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.



4. „Медекс” ООД:
Документите, свързани е 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 1, 5, 8, 12, 18, 23, 39, 40, 45, 55, 58, 59, 69, 87, 88, 97, 100, 107, 119, 122, 
125, 128, 129, 132 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 копие на хартия.
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, както и информация относно 
правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си.
4. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.
5. Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели.
6. Сертификат EN ISO 9001:2015
7. Техническо предложение;
8. 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 ал. 3 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.

5. „Булмермед Be” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 24, 26, 38, 80 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 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. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.
5. Сертификат EN ISO 9001:2015
7. Техническо предложение;
8. 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 ал. 3 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 „Булмермед Be” ООД до разглеждане на техническите предложения.



6. „Търговска лига- ГАЦ” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурна единица 53 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 копие на хартия.
3. Техническо предложение;
4.Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният сЕЕДОП е подписан с електронен подпис за всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП. 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- ГАЦ” АД до разглеждане на техническото предложение.

7. „Екофарм” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 3, 4, 92 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 копие на хартия.
3. Техническо предложение;
4. 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 ал. 3 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 „Екофарм” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

8. „Фармнет” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 2, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 32, 38, 52, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 
67, 68, 69, 70, 77, 89, 100, 101, 102, 106, 109, 112, 127, 131, 132 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. Пълномощно от Веска Марешка към Веселин Марешки.
5. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.
6. Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели.
7. Сертификат EN ISO 9001:2015
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 не е подписан е електронен подпис за всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП.

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 ал. 3 и 
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и 
представен на подходящ оптичен носител.

9. „Алта Фармасютикълс” 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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 2, 5, 11, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 52, 53, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 
85, 89, 95, 101, 102, 106, 130 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Сертификат EN ISO 9001:2015
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 е електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 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 „Алта Фармасютикълс” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

10. „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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
номенклатурни единици 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 ,33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 121, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134 и съдържа следните документи: 
1.0пис на представените документи;



2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/.
3. Техническо предложение;
4. Отделен запечатан плик е надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният сЕЕДОП не е подписан с електронен подпис за всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП.

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 ал. 3 и 
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и 
представен на подходящ оптичен носител.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното

Протоколът е подписан от


