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“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  

тел. 0336/6 31 65 
факс.  0882 33 76 66 

e-mail mbal_par@abv.bg 
www.mbal-parvomay.com 

 
 УТВЪРЖДАВАМ! 

  

 

УПРАВИТЕЛ:__________П___________ 
  /д-р РУМЯНА БОЙЛОВА/ 

 
 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, назначена 

със заповед № 55/11.11.2016 г.  на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

 

 

 
 
 Уважаема г-жо Управител, 
 
 Назначената с горепосочената Ваша заповед комисия в състав: Председател: Енчо 

Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив, и членове: Яна Ангелова 

Георгиева – управител болнична аптека на „МБАЛ-Първомай”,  Гергана Желязкова 

Спасова – главен счетоводител, Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа 

информация,  Николай Георгиев Митков – зам. кмет на Община Първомай и Маргарита  

Банова Давчева – зам. председател на ОбС Първомай, изпълни в срок поставените й с 

горепосочената Ваша заповед задачи.  

В откритата процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД” в определения с обявление ID 
№751850/05.10.2016 г. срок бяха постъпили  пет оферти на следните участници:с 
вх.№ 1/09.11.2016 г. 08:00 ч.,  участник - "Фьоникс Фарма" ЕООД- гр. София; с вх. № 
2/09.11.2016 г. 09:53 ч. участник - "Медофарма" ЕООД гр. София, с вх. 
№3/09.11.2016 г. 10:23 ч., участник – "Търговска Лига – Национален Аптечен 
Център" АД гр. София, с вх. № 4 / 10.11.2016 г. 09:00 ч., участник -  „Софарма 
Трейдинг“ АД гр. София и с вх. №5/10.11.2016 г. 14:09 ч., участник – "Фаркол" АД 
гр. Бургас. 

На свое публично заседание започнало на 14.11.2016 г. комисията отвори 
офертите по реда на постъпването им и разгледа представените от участниците 
заявления/документи за съответствието им с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, посочени в обявлението. След като не установи липса, 
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непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор в декларираните обстоятелства и посочената от  участници 

информация, комисията констатира, че и петимата участници отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор и поради това ги 
допусна до по-нататъшно участие в процедурата - разглеждане и оценяване по 
същество на техните  технически и ценови предложения за изпълнение на 
поръчката. Тези констатации на комисията са  описани в  протокол №1/14-

17.11.2016 г. 

В периода  21 ноември – 13 декември 2016 г. комисията извърши 

последователно следните действия: 

-  разгледа и анализира  техническите предложения на участниците, прие решение за 

отстраняването на двама от участниците "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за 

номенклатурна единица № 321 и"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД за номенклатурни 

единици № № 8; 23; 80; 90; 96; 119; 144; 218; 294; 295; 307; 379; 381; 383; 385; 390; 391; 

406; 423; 437 и 472, поради това, че офертите на тези участници в  частта им за 

посочените номенклатурни единици-медикаменти не отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия (участниците са предложили доставка на 

медикаменти в лекарствена форма, с активно вещество или количество активно 

вещество, неотговарящи на тези, посочени от възложителя в техническата 

спецификация,  или с неупоменато количество активно вещество); 

-  отвори на свое публично заседание, ценовите  предложения на участниците; 

- изиска и разгледа представените от участниците „Софарма Трейдинг“ АД,  „Фаркол“ 

АД, „Медофарма“ ЕООД, „Търговска лига-Национален аптечен център“ АД и 

„Фьоникс Фарма“ ЕООД в определения срок писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП; 

-  извърши първоначално класиране на участниците по определения критерий „най-

ниска цена“; 

-  проведе на 13.12.2016 г. публично жребий за определяне на изпълнител измежду 

класираните на първо място оферти на участниците, предложили една и съща цена за 

следните номенклатурни единици – медикаменти № 277-   Небиволол 5 мг х 30 бр., 

предложена от участниците ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД и  ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦ 

АД и № 299- Гентамицин унгв.15 гр. – 2,00 лв. без  ДДС, предложена от участниците   

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД  и СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД и прие решение за  

окончателно класиране на всички участници по определения критерий „най-ниска 

цена“. 

      Отстранени участници и мотиви за отстраняването им: 

 

При анализа на съдържанието на техническите предложения комисията констатира, 

че следните двама участници са предложили доставката на медикаменти в лекарствена 

форма, с активно вещество или количество активно вещество, неотговарящи на тези, 

посочени от възложителя в техническата спецификация,  или с неупоменато количество 

активно вещество, за изброените номенкл.единици-медикаменти: "ФЬОНИКС ФАРМА" 

ЕООД за номенклатурна единица № 321 и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за 

номенклатурни единици № № 8; 23; 80; 90; 96; 119; 144; 218; 294; 295; 307; 379; 381; 

383; 385; 390; 391; 406; 423; 437 и 472. След като  съобрази, че офертите на двамата 

участници в тези им части не отговарят на изискванията на възложителя и  е налице 

обективна пречка за сравняването  им с предложенията на останалите участници за 

доставката на тези номенклатурни единици – медикаменти, респ. за класирането  на 

офертите по критерия, определен от възложителя – "най- ниска  цена", комисията прие 
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решение (отразено в протокол №2/ 21-30.11.2016 г.) за отстраняването им за тези 

номенклатурни единици. 

 

Допуснати участници и мотиви за допуускането им: 

 

ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД  - по отношение на 

офертите им в останалата им част, извън номенклатурните единици-медикаменти, за 

които са отстранени;  

"МЕДОФАРМА" ЕООД, "ТЪРГОВСКА ЛИГА – Национален Аптечен Център" АД  и 
"ФАРКОЛ" АД за всички  предложени в офертите им номенклатурни единици-
медикаменти 
От анализа на техническите и ценови предложения на посочените участници, 
разгледаните и приети техни писмени обосновки по по чл. 72, ал. 1 от ЗОП,  
комисията преценява, че офертите на тези участници отговарят на изискванията 
на възложителя и не са налице обстоятелства, респ. основания за отстраняването 
им. 
        Всички решения в хода на работата на комисията са приети с единодушие от 

членовете й и са отразени в съответните протоколи. 

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 и ал. 

2 от ППЗОП, комисията изготвя настоящия окончателен доклад за дейността си и Ви 

предлага да приемете резултатите от извършената  от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с горепосочения предмет, като утвърдите доклада ни и 

постановите  окончателно РЕШЕНИЕ по чл. 108, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, с което:  

 

           1/ Да ОБЯВИТЕ класирането на участниците  за доставка на отделните 

номенклатурни единици-медикаменти, съгласно Приложение № 1 към Протокол №4, 

като ОПРЕДЕЛИТЕ за изпълнители на обществената поръчка  класираните на първо 

място участници  за съответните номенклатурни единици-медикаменти, посочени 

поименно в същото приложение. 

            2/ Да УТВЪРДИТЕ решенията на комисията и предложенията й за 

отстраняване от процедурата и отхвърляне на офертите на участниците: 

- "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за номенклатурна единица № 321  

- "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД за номенклатурни единици № № 8; 23; 80; 90; 96; 

119; 144; 218; 294; 295; 307; 379; 381; 383; 385; 390; 391; 406; 423; 437и  472, 

поради това, че офертите на тези участници в  частта им за посочените номенклатурни 

единици-медикаменти не отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия (участниците са предложили доставка на медикаменти в лекарствена форма, с 

активно вещество или количество активно вещество, неотговарящи на тези, посочени 

от възложителя в техническата спецификация,  или с неупоменато количество активно 

вещество). 

          3/ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1  от ЗОП  да ПРЕКРАТИТЕ  процедурата  за 

възлагане на обществената поръчка в частта й за номенклатурни единици-медикаменти.  

№ № 26; 28; 30; 33; 46; 50; 56; 60; 62; 73; 98; 100; 123; 135; 141; 162; 199; 230; 244; 259; 

267; 284; 308; 340; 345; 348; 371; 382; 384; 386; 401; 413; 466; 477; 481; 481; 482 и 488, 

за които не е подадена нито една оферта. За доставката на тези  номенклатурни 

единици-медикаменти следва на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят да  

проведе процедура на „договаряне без предварително обявление“.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ: На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад 

прилагаме изготвените в хода на работата на комисията протоколи № 1/14-17.11.2016 

г., № 2/ 21-30.11.2016 г., № 3/06.12.2016 г. и № 4/13.12.2016 г., ведно с Приложение №1 

към него, отразяващо резултатите от класирането на участниците, както и цялата 

документация на поръчката, включително подадените от участниците оферти и 

кореспонденцията с тях. 

 

16 декември 2016 г. 

гр.  П ъ р в о м а й 

 

Председател: Енчо  Захариев –      ..............П......................... 

 

                                            Членове: 

 

1. Яна  Георгиева – .........................П........................... 

 

 

2. Гергана Спасова – ......................П............................ 

 

 

3. Недялка  Вълканова – ................П............................ 

 

 

4. Николай  Митков – .....................П............................ 

                     

                    

                     5.  Маргарита  Давчева – ..................П............................ 

 


