
1 

 

П Р О Т О К О Л   
от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - Русе ЕООД по три обособени 

позиции”, партида РОП 00281-2020-0003 

 

 

Днес, 21.07.2020 г., 10.00 ч., в КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет юрисконсулт, в изпълнение на 

Заповед № РД-155/21.07.2020 г., 09.00 ч., на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, комисия в състав:  

Председател: маг. фарм. Марияна Гайдарова – управител Аптека; 

Членове: 1. Венцислава Апостолова – юрисконсулт;  

                 2. инж. Йордан Димитров – IT специалист, външен експерт, 

в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - Русе ЕООД по три обособени позиции”, открита с 

Решение № РД-127 от 12.06.2020 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в 

РОП - ID № 983761 по партида 00281-2020-0003, публикувано обявление в ОВ на ЕС под номер 

281362 в брой S 116  от 17.06.2020 г. и в РОП под № 983767. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха представители на участниците 

Дансон ООД и Медекс ООД, които се легитимираха с пълномощни. Представители на  

средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с правилата за работа 

съобразно разпоредбите на чл.51, чл.52 от ППЗОП и чл.103 от ЗОП. Съобразно посоченото в 

обявлението и документацията, настоящата процедура се провежда по реда на чл.104, ал.2 от 

ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане).  

Поръчката съдържа 3 самостоятелно обособени позиции с номенклатури.  

С Решение № РД-154/20.07.2020 г., възложителят е прекратил процедурата само в частта 

по Обособена позиция № 1 - „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК по реда на 

чл.262,ал.6,т.1 ЗЛПХМ”, на основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, поради отпадане необходимостта 

от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата – сключване 

на Рамкови споразумения от Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване”. 

В изпълнение на разпоредбата по чл.48, ал.6 от ППЗОП от деловодството на КОЦ-Русе 

ЕООД на Председателя на комисията са предадени 17 броя оферти, за което е съставен протокол, 

съдържащ данните по чл.48, ал.1 от ППЗОП.  

Съгласно входящия регистър за получените оферти, до 20.07.2020 г., 16:00 ч., в КОЦ-Русе 

ЕООД са постъпили оферти от следните лица: 

 

№ Участник Вх.№ Дата  Час  ОП Номенклатура 

1 ФАРКОЛ АД 450 14.07.2020 10,50 

2 

3,12,19,20,25,28,36,37,38,42,45,46,50,51, 

52,54,56,58,61,63,67,70,71,72,84,90,91,93,

95,96,99,101,102,103,105,106,107,114,122

,128,136,137,138,141,145,153,154,157,161

,163,164, 165, 173,181,187,190 

3 
4,5,6,7,14,15,22,24,26,33,42,44,44.1,45.1, 

46,47,48,49,50,51,53,55,59,60,61,62,63,64 

2 

Б.БРАУН 

МЕДИКЪЛ 

ЕООД 

456 15.07.2020 11,30 

2 

10,28,37,39,41,43,44,50,51,62,64,70,71,72,

73,105,106,107,134,141,153,154,157,161, 

186,190 

3 45,56,57,58,59,60,61,63,65 
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3 
ФЬОНИКС 

ФАРМА ЕООД 
457 16.07.2020 8,00 

1 

3,4,5,8,9,13,14,15,16,18,19,20,22,23,25,26,

28,29,30,32,33,34,35,39,44,48,49,50,51,53,

57,58,61,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,

76,77,79,81,82,83,85,86,88,89,90,95,96,97,

99,100,105,106,107,110,111,112,116,120, 

121, 122,123,125,126 

2 

1,3,4,8,9,10,11,15,16,17,19,20,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,46,

52,54,56,58,61,62,63,64,65,67,70,71,72,76,

78,79,80,81,83,89,90,91,92,94,95,97,101, 

105,106,108,112,113,114,115,117,118,119,

120,121,122,123,124,125,126,128,131,133,

134,135,136,137,139,142,143,145,146,148,

152,157,158,161,163,164,165,166,173,174,

175,176,178,185,187,189,190 

3 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20, 

22,25,26,27,30,31,33,35,36,40,41,42,44, 

45,45.1,46,47,48,49,50,51,53,55,57,58,59, 

60,61,62, 63,64 

4 
МЕДОФАРМА 

ЕООД 
458 16.07.2020 10,00 2 

8,9,96,98,103,114,116,118,122,123,124,12

5,126,133,143 

5 
ЕКОФАРМ 

ЕООД 
459 16.07.2020 10,01 1 6,7,124 

6 
ДАНСОН БГ 

ООД 
462 17.07.2020 8,30 

1 54,55,56,96,100 

2 23,77,89,132,143,144,150,160 

3 3,8,14,16 

7 МЕДЕКС ООД 463 17.07.2020 9,30 

1 

1,2,11,12,13,17,22,23,25,29,30,31,36,37,39

,42,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,69,70,71

,72,75,76,77,85,86,93,95,96,97,101,104,10

5,106,107,108,109,110,111,112,113,114,11

5,116,117,118,119,123 

2 

2,3,4,5,9,11,13,24,28,29,30,31,32,34,36,47,

48,49,53,55,56,57,59,60,66,80,92,94,114, 

115,117,119,121,122,127,128,135,138,140,

142,144,145,149,150,172 

3 24,28,38,39 

8 

СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ 

АД 

464 17.07.2020 11,30 

1 

1,2,3,4,5,10,11,14,15,18,19,20,23,25,28,29,

30,31,34,35,36,37,42,50,51,53,54,55,56,57,

58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,

74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,

91,92,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,

106,110,111,113,114,115,116,117,118,119,

120,121,123,125,126 

2 

1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23

,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,65

,68,69,70,71,72,74,75,76,78,80,82,87,88,89

,90,91,92,94,100,106,108,109,110,111,112,

113,114,116,117,118,119,122,123,124,128,

131,132,133,135,136,137,138,139,141,142,

143,144,146,148,150,152,153,158,159,160,
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161,162,163,164,165,166,167,169,170,173,

174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,

185,188,190 

3 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,35,36,40,41,

42,43,44,44.1,45,45.1,46,47,48,49,51,55 

9 

ТЪРГОВСКА 

ЛИГА -  ГАЦ 

АД 

465 17.07.2020 11,35 

1 51 

2 4,5,76,89,118,120,121,122,125,126,138 

3 6 

10 

ПРО 

ФАРМАЦИЯ 

ЕООД 

466 17.07.2020 11,40 

1 8,54,55,56,86,100 

2 

8,9,10,28,33,36,37,38,41,42,43,45,46,50,51

,52,54,56,58,61,62,63,64,65,67,70,71,72,73

,108,116,118,122,123,124,125,126,131,133

,134,141,143,153,161,186,187,188,190 

3 10,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 

11 

АЛТА 

ФАРМАСЮТИ

КЪЛС ЕООД 

467 17.07.2020 11,45 1 
3,4,9,10,11,23,25,26,29,30,31,50,51,54,55,

56,59,60,62,73,74,81,82,85,93,97 

12 

МАРМИТ 

ЮНАЙТЕД 

ЕООД 

468 17.07.2020 12,30 2 189 

13 

РОШ 

БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

469 20.07.2020 8,30 1 36,37,38,40,41,45,46,47,52,68,80,87 

14 
БУЛГЕРМЕД 

ВЕ ООД 
472 20.07.2020 9,18 1 23,26,35,54,85 

15 
ФАРМНЕТ 

ЕАД 
473 20.07.2020 9,20 1 

10,11,14,15,20,25,30,31,36,50,53,54,55,56,

59,60,62,66,67,72,74,81,82,85,95,97,110, 

111 

16 

ТОП 

ХОСПИТАЛ 

СЪРВИС АД 

474 20.07.2020 9,25 1 

8,23,26,29,34,35,36,37,48,49,50,54,55,56, 

60,62,64,65,72,75,76,77,79,81,82,85,90,91,

92,95,96,97,100 

17 

НОВАМЕД 

ТРЕЙДИНГ 

ЕООД 

479 20.07.2020 15,30 1 12,13,25,26,85 

 

Членовете на Комисията се убедиха, че предложенията са постъпили в срок, в запечатана 

непрозрачна опаковка, след което подписаха саморъчно декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

В 10.15 ч. комисията пристъпи към отваряне на опаковките.  

Комисията установи че офертите на участници № 5 - ЕКОФАРМ ЕООД, № 11 - АЛТА 

ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД, № 13 - РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД, № 14 - БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД, № 

15 - ФАРМНЕТ ЕАД, № 16  - ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД, № 17 - НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ 

ЕООД, са подадени само за обособена позиция № 1, поради което не отвори тези оферти. 

Комисията извърши следните действия по отношение офертите по обособена позиция № 2 

и 3: Отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на постъпване, като в съответствие с чл. 

61, т. 2 от ППЗОП – обърнат ред, оповести съдържанието им, включително ценовите 

предложения. Трима членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

всеки от участниците.  
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Разглеждане в обърнат ред на представените оферти за съответствие с 

предварително обявените условия от Възложителя: 

Констатации на Комисията по техническите предложения на участниците: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД: Участникът е представил Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 

19, 20, 25, 28, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 

99, 101, 102, 103, 105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 

165, 173, 181, 187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 33, 

42, 44, 44.1, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

 9.  Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

 10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 1 - ФАРКОЛ АД, е предложил да доставя 

лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 36, 37, 

38, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 

105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 181, 

187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 45.1, 
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46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, съгласно предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката. 

Комисията установи, че Участник № 1 - ФАРКОЛ АД, е представил оферта по Обособена 

позиция № 3, Номенклатура № 33, която не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка възложителят е обявил, че Обособена позиция № 

3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС”, включва лекарствени продукти, които са включени 

в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, 

актуален към 02.06.2020 г. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура 

№ 33, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Metoclopramide.  Участникът е предложил лекарствен продукт Cerucal 10 mg 

tabl. x 50 , който не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани 

по лекарско предписание, актуален към 02.06.2020 г. 

На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 1 – ФАРКОЛ АД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 

33. 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 28, 

37, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 105, 106, 107, 134, 141, 153, 154, 157, 161, 186, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 
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10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

  Комисията установи, че Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД, е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 28, 37, 39, 41, 43, 

44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 105, 106, 107, 134, 141, 153, 154, 157, 161, 186, 190, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, съгласно предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 4, 

8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 

54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 

106, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 

136, 137, 139, 142, 143, 145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 

185, 187, 189, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 
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10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 

16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 

63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 106, 108, 112, 113, 

114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 

143, 145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 

27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, съгласно предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията установи, че Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, е представил оферта по 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 9, 16, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка възложителят е обявил, че Обособена позиция № 

3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС”, включва лекарствени продукти, които са включени 

в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, 

актуален към 02.06.2020 г. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура 

№ 9, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Loperamide. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 16, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно 

непатентно наименование /INN/ - Flavonoids,expressed as Hesperidin 10%+Diosmin 90%+micronized 

and purified flavonoic fr.quant.correspon-ding to 500. Участникът е предложил лекарствен продукт 

ДИОСМИНОЛ ТАБЛ. 500 МГ Х 60, който не е включен в Регистъра на пределните цени на 

лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 02.06.2020 г. 

На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 – ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 9, 16. 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 

98, 103, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 143. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  
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партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД, е предложил да доставя 

лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 103, 114, 116, 118, 

122, 123, 124, 125, 126, 133, 143, съгласно предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 

132, 143, 144, 150, 160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 8, 14, 16. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 
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7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

  Комисията установи, че Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД, е предложил да доставя 

лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 143, 144, 150, 

160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16, съгласно предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията установи, че Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД, е представил оферта по 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 8, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно наименование 

/INN/ - Sodium picosulfate, а участникът е предложил лекарствен продукт LAXX oral drops solution 

7,5mg/ml 20ml. 

На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД по Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 8. 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД: Участникът е представил Предложение за изпълнение 

на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 

9, 11, 13, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 

119, 121, 122, 127, 128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 24, 28, 38, 39. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 
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5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

      Комисията установи, че Участник № 7 - МЕДЕКС ООД, е предложил да доставя 

лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 24, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 127, 

128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 24, 28, 

38, 39, съгласно предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение за 

изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 68, 69, 

70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 

148, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 

44.1, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 51, 55. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

1. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

2. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  
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партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

 9.  Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

 10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 

74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 

119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 

153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 188, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 45.1, 46, 

47, 48, 49, 51, 55, съгласно предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията установи, че Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, е представил оферта 

по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 88, Обособена позиция № 3, Номенклатура 45, 

която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия за изпълнение на 

поръчката, по отношение на следното: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 2, Номенклатура № 88, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Indapamide, а участникът е предложил лекарствен продукт ХЛОФАЗОЛИН 

тб. 0.15мг x 50. 

2. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 45, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Ibuprofen, а участникът е предложил лекарствен продукт МИГ ДЖУНИЪР 

40мг/мл 100мл. 

На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатури № 88, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45. 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД: Участникът е представил Предложение 

за изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 76, 

89, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 
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- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

  Комисията установи, че Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 76, 89, 118, 120, 

121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6, съгласно предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД: Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 

28, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 

116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 141, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 
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- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 

парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

      Комисията установи, че Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 28, 33, 36, 37, 

38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 116, 118, 122, 

123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 141, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, съгласно предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката. 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД: Участникът е представил Предложение 

за изпълнение на поръчката по образец, в което е посочил, че: 

1. Предлага да доставя лекарствени продукти по номенклатури, посочени в Предложение 

за изпълнение на поръчката в табличен вид за Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

2. Декларира, че предлаганите лекарствени продукти са включени в: 

- по Обособена позиция № 2 - „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от 

ПЛС” - Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

- по Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС” - Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 

02.06.2020 г. 

3. Лекарствените продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените  

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ)  –  притежават  валидно  разрешение  за  употреба  в  

страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския 
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парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на партида, издаден 

от квалифицирано  лице  по ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  

произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  на разрешението за употреба по 

реда на ЗЛПХМ.  

4. Задължава се при поискване от Възложителя да представя сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  удостоверяващ,  че  

партидата  лекарствен продукт  е  произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  

на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 

5. Ще  осигури  в  пълен  обем  необходимите количества лекарствени продукти, предмет 

на договора, за целия срок на договора.  

6. Задължава се, при блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда 

на Наредбата № 9/2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства, да 

възстановява същите в болничната аптека, като количество и вид, за наша сметка. 

7. Срокът на годност на доставените лекарствените продукти, който остава след датата на 

получаването им от Възложителя, ще бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя 

към датата на всяка доставка, а за специфични биологични лекарствени продукти - не по-малък 

от 25 %. 

8. Всяка отделна доставка на лекарствени продукти ще бъде доставена в срок до 24 

(двадесет и четири) часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя, франко Аптека на 

КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. 

9. Задължава се, ако офертата бъде приета, да изпълнява договора за възлагане на 

обществена поръчка за доставка в рамките на 12 месеца от подписване на договора. 

10. Запознат е, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 

счита, че се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията 

срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка. 

Предлаганите от участника лекарствени продукти са посочени в таблица, неразделна част 

от протокола. 

Комисията установи, че Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД, е предложил да 

доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189, съгласно 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

 

В резултат на горните констатации и взетите решения, Комисията: 

Констатира, че не е подадена нито една оферта по: 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 21, 22, 85, 86, 104, 129, 130, 147, 155, 156, 168, 179; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 4.1, 19, 29, 52, 54. 

Предлага за отстраняване от процедурата следните участници: 

Участник № 1 – ФАРКОЛ АД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 33. 

Участник № 3 – ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 9, 16. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 88, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45. 

Констатира, че всички оферти са неподходящи (не отговарят на предварително обявените 

условия на поръчката) по: 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 88. 

И разглежда ценовите предложения следните участници: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 

36, 37, 38, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 

103, 105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 

181, 187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 

45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64; 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 

28, 37, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 105, 106, 107, 134, 141, 153, 154, 157, 161, 186, 

190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65; 
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Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 

54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 

106, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 

136, 137, 139, 142, 143, 145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 

185, 187, 189, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64; 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 

103, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 143; 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 

143, 144, 150, 160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16; 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 

24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 

122, 127, 128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури 

№ 24, 28, 38, 39; 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 

68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 

146, 148, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 

43, 44, 44.1, 45.1, 46, 47, 48, 49, 51, 55; 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 

76, 89, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6; 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 

28, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 

116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 141, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

Констатации на Комисията по ценовите предложения на участниците: В 

документацията за участие, раздел І „Описание на обекта на обществената поръчка. Ред за 

провеждане на процедурата“, част „Изисквания към предлаганата цена“, възложителят е обявил 

следните условия на поръчката: Предлаганата цена на лекарствените продукти от обособена 

позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от ПЛС”, да не е по-висока 

от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, 

изчислена на база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. Предлаганата цена на 

лекарствените продукти от обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти, невключени в 

ПЛС”, да не е по-висока от пределната цена за търговец на едро на съответния лекарствен 

продукт, посочена в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по 

лекарско предписание, актуален към 02.06.2020 г. 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД: Участникът е представил Ценово предложение по 

образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 1 - ФАРКОЛ АД, 

съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 36, 

37, 38, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 

105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 181, 

187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 45.1, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 

Комисията установи, че Участник № 1 - ФАРКОЛ АД, е представил оферта по Обособена 

позиция № 2, Номенклатура № 50, която не отговаря на предварително обявените от възложителя 
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условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 1 - ФАРКОЛ АД е предложил да доставя лекарствени продукти по 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 50, по цена, по-висока от регулираната цена по 

Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна 

стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 1 - 

ФАРКОЛ АД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, комисията 

единодушно РЕШИ: 

Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 1 - ФАРКОЛ АД по 

Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 

58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 

137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 181, 187, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 

61, 62, 63, 64. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 1 - ФАРКОЛ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатура 

№ 50. 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 2 - Б.БРАУН 

МЕДИКЪЛ ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 28, 37, 39, 41, 43, 44, 

50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 106, 107, 134, 141, 153, 157, 161, 186, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65. 

Комисията установи, че Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД, е представил оферта 

по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 105, 154, която не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 105, 154, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 2 - 

Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 28, 37, 39, 

41, 43, 44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 106, 107, 134, 141, 153, 157, 161, 186, 190, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 105, 154. 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 3 - ФЬОНИКС 
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ФАРМА ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 

64, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 145, 146, 148, 

152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 190, Обособена 

позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 

33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 

Комисията установи, че Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, е представил оферта 

по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 81, 92, 105, която не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 81, 92, 105, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 3 - 

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 

11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 

61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 106, 108, 112, 113, 114, 

115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 

145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 

27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 65, 81, 92, 105. 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД: Участникът е представил Ценово предложение 

по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 4 - 

МЕДОФАРМА ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 103, 114, 116, 

118, 122, 123, 124, 125, 126, 143. 

Комисията установи, че Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД, е представил оферта по 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 133, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 133, по цена, по-висока от регулираната 

цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 4 - 

МЕДОФАРМА ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 



18 

 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 4 - МЕДОФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 103, 114, 116, 

118, 122, 123, 124, 125, 126, 143. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 133. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД: Участникът е представил Ценово предложение по 

образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 6 - ДАНСОН БГ 

ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 143, 144, 150, 

160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 6 - 

ДАНСОН БГ ООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, комисията 

единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 6 - 

ДАНСОН БГ ООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 143, 144, 150, 160, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16. 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД: Участникът е представил Ценово предложение по 

образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 7 - МЕДЕКС 

ООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 24, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 127, 

128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 24, 28, 

38, 39. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 7 - 

МЕДЕКС ООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, комисията 

единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник № 7 - 

МЕДЕКС ООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 24, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 127, 128, 135, 

138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 24, 28, 38, 39. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 8 - СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 

76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 

122, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 188, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 45.1, 46, 47, 48, 49, 51, 

55. 

Комисията установи, че Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, е представил оферта 

по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 72, 133, 190, която не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД е предложил да доставя лекарствени 
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продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 72, 133, 190, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 8 - 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 68, 69, 70, 71, 

74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 

119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 

183, 184, 185, 188, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 45.1, 46, 47, 48, 49, 

51, 55. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 72, 133, 190. 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 9 - ТЪРГОВСКА 

ЛИГА -  ГАЦ АД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 76, 89, 118, 120, 121, 

122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 9 - 

ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 76, 89, 118, 

120, 121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6. 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 10 - ПРО 

ФАРМАЦИЯ ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 28, 33, 36, 37, 38, 41, 

42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 116, 118, 122, 123, 124, 

125, 126, 131, 134, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 10, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

Комисията установи, че Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, е представил оферта 

по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 133, 141, която не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия за изпълнение на поръчката, по отношение на следното: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 133, 141, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 10 - 

ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 
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№ 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 28, 33, 36, 

37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 116, 118, 122, 

123, 124, 125, 126, 131, 134, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД по Обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 65, 133, 141. 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД: Участникът е представил Ценово 

предложение по образец. Предлаганите цени са посочени в таблица, неразделна част от 

протокола. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на Участник № 12 - МАРМИТ 

ЮНАЙТЕД ЕООД, съобразно указанията на възложителя за формиране на ценовото 

предложение.  

При тази проверка се установи съответствие с предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

В резултат от проверката за съответствието на Ценовото предложение на Участник № 12 - 

МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, 

комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценяване по ценови критерий офертата на Участник 

№ 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

 

Проверка за наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП за ценовите предложения 

на допуснатите участници. 

Комисията установи, че са налице ценови предложения, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, както следва: 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 3, 11, 28, 64, 91, 126, 128, 136, 137, 138, 144, 145. 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 4, 5, 7, 14, 16, 22, 24, 45.1, 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58. 

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изисква подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на следните ценови предложения от: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 3, 91, 136; Обособена 

позиция № 3, Номенклатура № 7, 22, 24, 45.1, 46, 47, 55. 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 64. 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 28, 126, 

136, 137; Обособена позиция № 3, Номенклатура № 4, 5, 57, 58. 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 126. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 144; Обособена 

позиция № 3, Номенклатура № 14, 16. 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 3, 11, 28, 128, 138, 

144. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 28; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 48, 49. 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД: Обособена позиция № 2, Номенклатура № 145. 

Комисията определи срок за представяне на обосновката – 5 дни от получаване на 

искането от участника. В посочения срок участниците представиха подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на своите ценови предложения: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД: С писмо, вх. № 586/29.09.2020 г. участникът представя 

следната обосновка: Предложените цени за посочените медикаменти са съобразени с 

изключително благоприятните търговски условия предоставени на Учасника от Притежателя на 

Разрешението за употреба и Производител на съответния продукт. С оглед спечелване на по-

голям пазарен дял в настоящата поръчка е калкулирана минимална печалба, както от 

Производителите на лекарствените продукти, така и от Участника. Продажбите за изминал 

период, както и поетите ангажименти за доставки действащи в момента договори поставят 

Участника в позицията му на търговец на едро, който договаря с производителите и техните 

представители в страната по-благоприятни условия. Участникът разполага със собствен 

транспорт и 5 склада на фирмата – разположени равномерно в страната. Това позволява да бъдат 
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калкулирани минимални разходи за транспорт и доставките към болничните заведения да се 

извършват съгласно оптимален график. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 3, 91, 136; Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 7, 22, 24, 45.1, 46, 47, 55, поради което и приема писмената обосновка. 

Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на обществената 

поръчка. Договорените икономически условия обуславят възможността на участника за 

предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето на цената за изпълнение на 

обществената поръчка е в компетенциите на съответния икономически оператор и потенциален 

изпълнител на поръчката, която е резултат от икономическите възможности и търговската 

политика за съответния участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД: С писмо, вх. № 605/01.10.2020 г. 

участникът представя следната обосновка: При оферирането на лекарствения продукт, 

участникът се е съобразил с наличието на изключително благоприятните условия, предоставени 

му от производителя под формата на ниски доставни цени, при калкулирана минимална печалба 

с оглед спечелване на по-голям пазарен дял при оферираните продукти. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 64, поради което и приема писмената 

обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на 

обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят възможността на 

участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето на цената за 

изпълнение на обществената поръчка е в компетенциите на съответния икономически оператор и 

потенциален изпълнител на поръчката, която е резултат от икономическите възможности и 

търговската политика за съответния участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД: С писмо, вх. № 595/30.09.2020 г. 

участникът представя следната обосновка: Потвърждава предложената цена, като излага 

аргументи на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни 

условия за участника“. Същият ползва изключително добри търговски условия за доставка на 

посочените лекарствени продукти със съответните производители. Като техен дистрибутор за 

срока на обществената поръчка се ползва с преференциални условия. Ценовата политика на 

фирмата за България е в резултат на маркетингово проучване на търсенето и предлагането на 

тези стоки в страната. Запазването и намаляването на цените на продуктите и услугите за сметка 

на печалбата е успешна мярка. Възможността за групиране на различните лекарствени продукти 

на производителя при извършване на доставките позволява оптимизиране на логистичните 

разходи и по този начин се постига икономичност на доставките. В своето ценово предложение 

Участникът е съобразил и благоприятния факт, че вече извършва доставки до Възложители в 

близост, въз основа на действащи договори с други лечебни заведения, което дава допълнителна 

възможност за оптимизиране на разходите по транспорт и изпълнението на доставките.   

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 28, 126, 136, 137; Обособена позиция № 

3, Номенклатура № 4, 5, 57, 58, поради което и приема писмената обосновка. Посочените 

обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на обществената поръчка. 

Договорените икономически условия обуславят възможността на участника за предлагане на 

добри условия и за възложителя. Определянето на цената за изпълнение на обществената 

поръчка е в компетенциите на съответния икономически оператор и потенциален изпълнител на 

поръчката, която е резултат от икономическите възможности и търговската политика за 

съответния участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД: С писмо, вх. № 595/30.09.2020 г. участникът 

представя следната обосновка: Участникът е предложил оферта на производител, на който е 
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единствен вносител за България. Оферираните цени се основават на обективните обстоятелства, 

предвидени в чл.72 от ЗОП, а именно „наличието на изключително благоприятни условия за 

участника” и са съобразени с регистрираните пределни цени  и актуалните цени по списъка на 

МЗ и НЗОК, както и с финансовите възможности на лечебните заведения в страната. Потвърдено 

е направеното ценово предложение и поетите ангажименти за изпълнение на поръчката в 

упоменатите обеми, цени и срокове, съгласно изискванията на процедурата.  

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 126, поради което и приема писмената 

обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на 

обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят възможността на 

участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето на цената за 

изпълнение на обществената поръчка е в компетенциите на съответния икономически оператор и 

потенциален изпълнител на поръчката, която е резултат от икономическите възможности и 

търговската политика за съответния участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД: С писмо, вх. № 594/30.09.2020 г. участникът 

представя следната обосновка: Оферираните цени се основават на обективните обстоятелства, 

предвидени в чл.72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно „наличието на изключително благоприятни 

условия за участника”. Предложените цени не са в резултат на получена държавна помощ и са 

съгласувани с производителя и съответния Притежател на разрешение за употреба. Търговските 

условия и отстъпки, с които се ползва Участника позволяват офериране на такива цени и 

спазване на изискванията по чл. 115 от ЗОП. Фирмата разполага с голяма по площ лицензирана 

складова база, което позволява поддържането на големи количества директно от производител. 

Участникът разполага със собствен транспорт, като съобразява доставките с такива на други 

лечебни заведения в района, което води до икономичност при изпълнението на поръчката. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 144; Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 14, 16, поради което и приема писмената обосновка. Посочените обстоятелства 

са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на обществената поръчка. Договорените 

икономически условия обуславят възможността на участника за предлагане на добри условия и 

за възложителя. Определянето на цената за изпълнение на обществената поръчка е в 

компетенциите на съответния икономически оператор и потенциален изпълнител на поръчката, 

която е резултат от икономическите възможности и търговската политика за съответния 

участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД: С писмо, вх. № 587/29.09.2020 г. участникът представя 

следната обосновка: Потвърждава цените на предложените лекарствени продукти и заявява, че 

оферираните цени се основават на обективните обстоятелства, предвидени в чл. 72, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. Оферираните цени са формирани на база на регистрираната цена на производител плюс 

допустимата по закон надценка за търговец на едро. Фирма МЕДЕКС ООД е основен 

представител на съответния производител и притежател на разрешението за употреба на 

предложените продукти и участва в тръжни процедури за доставка на лекарствени продукти като 

негов доставчик, като реализира продажби към лечебни заведения по и извън договори по ЗОП. 

Благодарение на подписании дистрибуторски договори и постигнати големи обеми на продажби, 

МЕДЕКС ООД получава изключително благоприятни търговски условия и допълнителни, 

преференциални отстъпки от страна на съответния производител и ПРУ, които позволяват 

оферирането на лекарствени продукти на такива цени. МЕДЕКС ООД предоставя на лечебното 

заведение част от своите отстъпки. Фирмата разполага с голяма по площ, лицензирана за 

търговия на едро складова база и различни по обем и товароносимост собствени МПС, 

позволяващи заявяване, съхранение и транспортиране на големи количества от предлаганите 

лекарствени продукти и оптимизация на доставките. Това води до намаляване както на 

единичните цени за закупуване на лекарствени продукти от съответните производители, така и 

на разходите за складиране и транспорт. При изпълнение на настоящата поръчка, МЕДЕКС ООД 
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реализира значителна икономия от координирането на графика и обслужването на многобройни 

обекти в едно и също направление и логистично разположение недалеч един от друг, т.к. 

дружеството има договори и изпълнява подобни услуги във всички направления, предвидени за 

изпълнение и в настоящата обществена поръчка. Това позволява фирмата да направи 

допълнителни икономии като минимизира разхода за транспорт, гориво, амортизации, заплати и 

осигуровки – всички те като елемент на ценообразуването са участвали вече при формирането на 

цената в изпълнението на други договори в същото направление, респективно не се предвиждат и 

заплащат повторно. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 3, 11, 28, 128, 138, 144, поради което и 

приема писмената обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с 

изпълнението на обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят 

възможността на участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето на 

цената за изпълнение на обществената поръчка е в компетенциите на съответния икономически 

оператор и потенциален изпълнител на поръчката, която е резултат от икономическите 

възможности и търговската политика за съответния участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: С писмо, вх. № 592/29.09.2020 г. 

участникът представя следната обосновка: Потвърждава цените и посочва, че същите са 

формирани в съответствие с националните регулативни механизми и предвид търговските 

условия по сключени договори между производители и доставчици и СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 

АД. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД има дългогодишни търговски взаимоотношения със 

съответните производители. За реализирани обороти на лекарствени продукти участникът се 

ползва с преференциални цени, като получава изключително благоприятни търговски условия. 

Това позволява на участника да предложи така оферираните цени, на които доставя на голям 

брой болнични заведения в страната. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 28; Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 48, 49, поради което и приема писмената обосновка. Посочените обстоятелства 

са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на обществената поръчка. Договорените 

икономически условия обуславят възможността на участника за предлагане на добри условия и 

за възложителя. Определянето на цената за изпълнение на обществената поръчка е в 

компетенциите на съответния икономически оператор и потенциален изпълнител на поръчката, 

която е резултат от икономическите възможности и търговската политика за съответния 

участник за спечелването на поръчката. 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД: С писмо, вх. № 597/30.09.2020 г. 

участникът представя следната обосновка: Участникът излага аргументи по чл.72, ал.2, т.2 от 

ЗОП „наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите“. Лекарственият продукт е произведен от „Чайкафарма висококачествени лекарства” 

АД, с което дружество участникът има дългогодишни договорни отношения. В резултат на 

коректната и безупречна търговска практика, участникът получава от производителя търговски 

отстъпки и преференции, които обуславят и предложените в настоящата открита процедура, по-

ниски доставни цени. 

Комисията извърши преценка на посочените обстоятелства от участника и РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, ПРИЕМА, че са посочени обективни обстоятелства, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 145 поради което и приема писмената 

обосновка. Посочените обстоятелства са в пряка и непосредствена връзка с изпълнението на 

обществената поръчка. Договорените икономически условия обуславят възможността на 

участника за предлагане на добри условия и за възложителя. Определянето на цената за 

изпълнение на обществената поръчка е в компетенциите на съответния икономически оператор и 

потенциален изпълнител на поръчката, която е резултат от икономическите възможности и 
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търговската политика за съответния участник за спечелването на поръчката. 

 

В резултат на горните констатации и взетите решения, Комисията: 

Констатира, че всички оферти са неподходящи (не отговарят на предварително обявените 

условия на поръчката) по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 81, и 

Извършва оценка на ценовите предложения следните участници: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 

36, 37, 38, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 

105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 181, 

187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 45.1, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64; 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 

28, 37, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 106, 107, 134, 141, 153, 157, 161, 186, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65; 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 

54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 106, 108, 112, 

113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 

142, 143, 145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 

190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 

26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64; 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 

103, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 143; 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 

143, 144, 150, 160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16; 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 

24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 

122, 127, 128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури 

№ 24, 28, 38, 39; 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 

68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 

150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 45.1, 

46, 47, 48, 49, 51, 55; 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 

76, 89, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6; 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 

28, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 116, 

118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 134, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

Съгласно методиката за оценка, класирането на офертите се извършва въз основа на 

следния критерий за възлагане - най-ниска цена. Комисията сравнява ценовите предложения на 

допуснатите до оценка оферти като съпоставя: Обособена позиция № 2, 3 - Цена за единица 

мярка, в лева, с ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая за всяка номенклатура 

лекарствен продукт. На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. 

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред. Комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че най-

ниската цена се предлага от двама или повече участници в процедурата. 

Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците по посочения 

ценови критерий. Оценяването на участниците по ценови критерий е представено в таблица, 
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неразделна част от протокола. 

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки: 

Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на 

първо и второ място. Резултати от работата на Комисията:  

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от 

четири лица – трима членове на съвета на директорите и пълномощник. От справка в Търговски 

регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява от най-

малко от двама от членовете на съвета на директорите или всички заедно (всички лица са 

подписали ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно 

предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да 

ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, 

като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за 

отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, 

раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на 

Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти и на Лицензията си за дейности с 

наркотични вещества. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД: Участникът е представил 1 брой 

ЕЕДОП, подписан от четири лица – двама управители и двама прокуристи. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява 

само заедно от двамата управители, от управител и прокурист или от двамата прокуристи 

(лицата са подписали ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко 

или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че 

няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите 

въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за 

отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, 

раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на 

Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, 

подписан от шест лица – четирима управители и двама пълномощници. От справка в Търговски 

регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява от 

управителите (лицата са подписали ЕЕДОП) - от двама управители заедно или от един 

управител заедно с един прокурист (доколкото има упълномощен). В част ІІ на ЕЕДОП 

участникът е посочил, че не е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, 

без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на 

ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на 

задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в 

съответен професионален регистър, номера на Разрешението си за търговия на едро с 

лекарствени продукти и на Лицензията си за дейности с наркотични вещества. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, 
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подписан от две лица – управител и упълномощен представител. От справка в Търговски 

регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява от 

управител (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, 

малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както 

и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на 

насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните 

основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена 

поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален 

регистър, номера на Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан 

от две лица – управител и упълномощено лице. От справка в Търговски регистър по партидата 

на дружеството, се установи че дружеството се представлява от управител (лицето е подписало 

ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, 

че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета 

на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал 

отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е 

посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на Разрешението си за 

търговия на едро с лекарствени продукти. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, подписан от 

две лица – управители. От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се 

установи че дружеството се представлява от двама управители (лицата са подписали ЕЕДОП) – 

заедно и поотделно. В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно 

предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да 

ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, 

като е декларирал отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за 

отстраняване, посочени от възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, 

раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на 

Разрешението си за търговия на едро с лекарствени продукти и на Лицензията си за дейности с 

наркотични вещества. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, 

подписан от четири лица – трима членове на съвета на директорите и пълномощник. От справка 

в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява 

от изпълнителен директор (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че не е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 

подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 

отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 

специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 

професионален регистър, номера на Разрешението си за търговия на едро с лекарствени 

продукти и на Лицензията си за дейности с наркотични вещества за медицински цели. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 
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подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА -  ГАЦ АД: Участникът е представил 1 брой 

ЕЕДОП, подписан от шест лица – членове на управителен и на надзорен съвет. От справка в 

Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че дружеството се представлява 

от изпълнителен директор (лицето е подписало ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, че участва самостоятелно, без да ползва 

подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал 

отговор на насочващите въпроси, като е декларирал отсъствието на задължителните и на 

специфичните основанията за отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е посочил, че е вписван в съответен 

професионален регистър, номера на Разрешението си за търговия на едро с лекарствени 

продукти и на Лицензията си за дейности с наркотични вещества. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД: Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, 

подписан от едно лице – управител. От справка в Търговски регистър по партидата на 

дружеството, се установи че дружеството се представлява от управител (лицето, подписало 

ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, 

че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета 

на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал 

отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е 

посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на Разрешението си за 

търговия на едро с лекарствени продукти. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД: Участникът е представил 1 брой 

ЕЕДОП, подписан от едно лице – управител. От справка в Търговски регистър по партидата на 

дружеството, се установи че дружеството се представлява от управител (лицето, подписало 

ЕЕДОП). В част ІІ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е микро-, малко или средно предприятие, 

че участва самостоятелно, без да ползва подизпълнители, както и че няма да ползва капацитета 

на трети лица. В част III на ЕЕДОП е дал отговор на насочващите въпроси, като е декларирал 

отсъствието на задължителните и на специфичните основанията за отстраняване, посочени от 

възложителя в документацията за обществена поръчка. В част ІV, раздел А на ЕЕДОП е 

посочил, че е вписван в съответен професионален регистър, номера на Разрешението си за 

търговия на едро с лекарствени продукти. 

При извършен подробен преглед на ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е 

декларирал всички относими обстоятелства и е удостоверил изпълнението на критериите за 

подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя. 

В резултат от проверката по чл.61, т.4  от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: 

На изискванията за лично състояние и обявените от възложителя критерии за 

подбор отговаря и до класиране се допуска офертата на: 

Участник № 1 - ФАРКОЛ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 3, 12, 19, 20, 25, 28, 

36, 37, 38, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 

105,  106, 107, 114, 122, 128, 136, 137, 138, 141, 145, 153, 154, 157, 161, 163, 164, 165, 173, 181, 

187, 190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 14, 15, 22, 24, 26, 42, 44, 44.1, 45.1, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64; 
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Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 10, 

28, 37, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 106, 107, 134, 141, 153, 157, 161, 186, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65; 

Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 3, 

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 

54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 106, 108, 112, 

113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 

142, 143, 145, 146, 148, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 178, 185, 187, 189, 

190, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 

26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 45.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64; 

Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 96, 98, 

103, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 143; 

Участник № 6 - ДАНСОН БГ ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 23, 77, 89, 132, 

143, 144, 150, 160, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 3, 14, 16; 

Участник № 7 - МЕДЕКС ООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 

24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 80, 92, 94, 114, 115, 117, 119, 121, 

122, 127, 128, 135, 138, 140, 142, 144, 145, 149, 150, 172, Обособена позиция № 3, Номенклатури 

№ 24, 28, 38, 39; 

Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 

68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 

150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 45.1, 

46, 47, 48, 49, 51, 55; 

Участник № 9 - ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 4, 5, 

76, 89, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 138, Обособена позиция № 3, Номенклатури № 6; 

Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 8, 9, 10, 

28, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 108, 116, 

118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 134, 143, 153, 161, 186, 187, 188, 190, Обособена позиция № 3, 

Номенклатури № 10, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; 

Участник № 12 - МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД - по Обособена позиция № 2, Номенклатури 189. 

Класиране: 

Комисията единодушно РЕШИ: Класира на първо и второ място участниците, съгласно 

критерия за възлагане „най-ниска цена”, по обособени позиции и номенклатури, съгласно 2 бр. 

таблици – класиране по ОП № 2, ОП № 3, неразделна част от протокола. Останалите участници, 

чиито оферти са оценени, не се класират. 

Комисията установи, че две или повече оферти са класирани на първо място за:  

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 16 – Участници ФЬОНИКС ФАРМА EООД и 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 134 - Участници Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД, 

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД и ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 173 - Участници ФАРКОЛ АД и СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 187 - Участници ФЬОНИКС ФАРМА АД и 

ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД. 

На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение да проведе публично жребий 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

Комисията реши жребият да се проведе на 09.10.2020 г., 10.00 часа, в КОЦ-Русе ЕООД, 

ул."Независимост" № 2, кабинет юрисконсулт. Решено беше уведомлението за провеждане на 

жребия да бъде публикувано на Профила на купувача и изпратено по електронна поща на 

участниците, измежду които ще се определя изпълнител.  
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В обявеното време - 09.10.2020 г., 10.00 часа, в КОЦ-Русе ЕООД, ул."Независимост" № 2, 

кабинет юрисконсулт, не се явиха представители на участниците. 

Председателят на комисията разясни на присъстващите реда за провеждане на жребий, а 

именно: Поставя на масата две сгънати листчета (за Обособена позиция № 2, Номенклатура № 

16, 173, 187),  съответно три сгънати листчета за Обособена позиция № 2, Номенклатура  № 134. 

На едното листче е изписана цифрата едно римско, а на другото – цифрата две римско, 

респективно за Обособена позиция № 2, Номенклатура  № 134 - на третото – три римско. 

Председателят тегли листче за определяне на поредността, в която ще изтегли класацията. По 

поредността, изтеглена с римските цифри, председателят на комисията, тегли листче. Печели 

кандидатът, в чиито ред на теглене се изтегли листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 2, Номенклатура № 16: Председателят изтегли едно римско за 

Участник ФЬОНИКС ФАРМА EООД, а за Участник СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – две римско. 

След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на едното, от 

които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По поредността, 

изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 2, Номенклатура № 134: Председателят изтегли едно римско 

за Участник ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, за Участник Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД – две римско, а 

за Участник ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – три римско. След това председателят на комисията 

постави на масата три сгънати листчета, на едното, от които е изписана цифрата едно арабско, на 

другото – цифрата две арабско, на третото – цифрата три арабско. По поредността, изтеглена с 

римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД 

листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 2, Номенклатура № 173: Председателят изтегли едно римско 

за Участник СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, а за Участник ФАРКОЛ АД – две римско. След това 

председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на едното, от които е 

изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По поредността, изтеглена с 

римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 

листче с арабска цифра 1 /едно/. 

За Обособена позиция № 2, Номенклатура № 187: Председателят изтегли едно римско 

за Участник ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, а за Участник ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД – две римско. 

След това председателят на комисията постави на масата две сгънати листчета, на едното, от 

които е изписана цифрата едно арабско, на другото – цифрата две арабско. По поредността, 

изтеглена с римските цифри, председателят на комисията изтегли за Участник ФЬОНИКС 

ФАРМА АД листче с арабска цифра 1 /едно/. 

Въз основа на проведения жребий, за изпълнител се определя за: 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 16 – СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 134 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 173 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 187 - ФЬОНИКС ФАРМА АД. 

Комисията предлага на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1, предл.1 от ЗОП, 

да прекрати процедурата по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 21, 22, 85, 86, 104, 

129, 130, 147, 155, 156, 168, 179; Обособена позиция № 3, Номенклатура № 4.1, 19, 29, 52, 54, 

поради следните мотиви: Не е подадена нито една оферта. 

Комисията предлага на възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, да 

прекрати процедурата по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 81, 88, поради следните 

мотиви: Всички оферти са неподходящи (не отговарят на предварително обявените 

условия на поръчката).   

 С посоченото, Комисията закри своето заседание. Настоящият протокол се изготви на 

09.10.2020 г. и се подписа от всички членове на Комисията, както следва: 

Председател: маг. фарм. Марияна Гайдарова – ..п(Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 

Членове: 1. Венцислава Апостолова – ..п..(Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 

            2. инж. Йордан Димитров – ..п..(Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 


