
 

“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
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ПРОТОКОЛ № 2/ 21-30.11.2016 г. 

 
Днес 21.11.2016 г. в 9:00 часа се събра назначената със заповед 

№55/11.11.2016 г. комисия в състав:  
 
Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

и членове: 1. Яна Ангелова Георгиева – управител болнична аптека на „МБАЛ-

Първомай”; 

 2. Гергана Желязкова Спасова – главен счетоводител; 

 3. Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа информация;  

 4. Николай Георгиев Митков – зам. кмет на Община Първомай; 

 5. Маргарита  Банова Давчева – зам. председател на ОбС Първомай, 

 
със задача да разгледа техническите предложения на участниците в откритата 

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

продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, както и в определения час да  

извърши отварянето на ценовите оферти на участниците и оповести тяхното 

съдържание.  

Комисията разгледа по реда на постъпването им техническите предложения на 

петимата участници и констатира, че те са изготвени и окомплектовани в съответствие 

с изискванията на възложителя. 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. 

 

         Поради това 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" . Ето защо, комисията намира, че следва да предложи 

отстраняване на тези участници от класирането за съответните номенклатурни 

единици, поради това, че офертите  в тези им части не отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия. 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията 

единодушно прие следното 

 

 

 

mailto:mbal_par@abv.bg


Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предлага за отстраняване от процедурата  "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. 

 

          Техническите предложения на тези двама участници в останалата им част, както 

и предложенията на участниците "Медофарма" ЕООД София, "Търговска Лига – 
Национален Аптечен Център" АД София и "Фаркол" АД Бургас отговарят на 
изискванията на възложителя и поради това не е налице пречка за отварянето и 
разглеждането на ценовите им предложения. 
 

          В предварително оповестения на участниците и заинтересованите лица час - 10.30 

часа,  комисията пристъпи към отварянето на ценовите оферти на участниците. 

Комисията констатира, че за провеждането на тези публични действия не се явяват 

представители на участниците и средствата за масово осведомяване, желаещи да 

присъстват и наблюдават работата на комисията. 

Членовете на комисията  извършиха последователно отварянето на  пликовете 

"Предлагани ценови параметри" по реда на постъпването на офертите на 
участниците, като констатираха, че всеки един от пликовете на петимата 
участници е запечатан, с ненарушена цялост. При това отваряне трима  от 
членовете на комисията отново  положиха подписите си върху намерените 
документи в пликовете "Предлагани ценови параметри"  – ценово предложение по 
образеца от документацията за участие. 

Комисията констатира, че освен изготвеното и подписано ценово предложение 

по образец,  всеки от участниците е представил и ценово предложение на електронен 

носител, поради което ще продължи работата си  по анализа на тяхното съдържание 

след обезпечаване на  компютърната им обработка.  

След извършване на компютърната обработка на ценовите предложения 

комисията се запозна с резултатите в сравнителна таблица (работен вариант)  на 

предложените от участниците доставни цени, в която са  посочени най-ниските 

предложени цени по отделните номенклатурни единици- медикаменти и отклонението 

им от средната стойност на останалите предложения. При това комисията установи, че 

за някои от номенклатурните единици– медикаменти  са налице необичайно 

благоприятни оферти  -   един от участниците е направил  ценово  предложение с 

числово изражение, което е с повече от 20 %  по-благоприятно от средната стойност  на 

предложенията на останалите участници, както следва :  

 

Таблица за отклоненията в предложени цени с повече от 20 % от   

средната стойност на предложенията на останалите участници 
 

Ном. 
един
ица 

Генерично 
наименование 

Количество 
активно 

лекарствено 
вещество в 1 

бр. ЛФ 

Лекарствен
а форма 

Най-ниска 
цена 

Средна 
цена 

% отклонение 
от средна 

цена 

Брой 
офериран

и цени 

Участник с 
необичайно 
благоприятн

а оферта 

6 

Ацидум 
ацетилсалицил

икум . 
100 мг х 40 

бр. таблетка 

0.0536 0.0774 -30.75% 

4 

Търговска 
лига 

112 
Бипириден 

хидрохлорид 2 мг х 50 бр таблетка 
0.0488 0.0726 -32.78% 

3 
Фьоникс 

120 Пантопразол 40 мг х 30 бр таблетки 0.1680 0.3235 -48.07% 3 Фьоникс 

124 Повидон йод 10 % 90 гр. унгв. 3.4400 5.0267 -31.57% 3 Фаркол 



125 

Повидон йод 
сол. 10 % 100 мл флакон 

1.0400 2.3417 -55.59% 
3 

Фаркол 

127 Тинктура йоди 5 % 50 гр. солуцио 0.8000 1.4384 -44.38% 3 Фьоникс 

146 Метформин 850 мг х 30 бр таблетка 

0.0433 0.0587 -26.24% 
3 

Търговска 
лига 

149 Глимепирид 1 мг х 30 бр. таблетка 

0.0278 0.0454 -38.77% 
3 

Търговска 
лига 

150 Глимепирид 2 мг х 30 бр. таблетка 

0.0556 0.0725 -23.31% 
3 

Търговска 
лига 

160 
Амоксицилин 

ензим 
500 / 125 мг х 

16 бр таблетка 
0.2600 0.4557 -42.94% 

3 
Медофарма 

161 
Амоксицилин 

ензим 
875 / 125 мг х 

20 бр таблетка 
0.4500 0.9402 -52.14% 

3 
Медофарма 

166 
Амоксицилин 

ензим 
875/125 х 14 

бр таблетка 
0.4500 1.0587 -57.50% 

3 
Медофарма 

169 Цефтриаксон 1 грам х 10 бр флакон 

1.0333 1.3094 -21.09% 
4 

Търговска 
лига 

176 Цефуроксим 
250 мг.х 10 

бр. таблетка 
0.4200 0.5410 -22.37% 

3 
Медофарма 

183 Азитромицин 250 мг х 6 бр таблетка 0.7500 1.1303 -33.65% 3 Фьоникс 

187 Азитромицин 500 мг х 3 бр. таблетка 1.5467 3.3500 -53.83% 3 Фьоникс 

209 Амброксол 
30 мг / 5 мл х 

150 мл сироп 
3.5100 5.1717 -32.13% 

3 
Фаркол 

210 Амброксол 
15 мг / 5 мл х 

100 мл сироп 
2.4167 3.3600 -28.07% 

3 
Софарма 

221 

Лозартан ; 
Хидрохлоротиа

зид 
50 мг /12,5мг 

х 30 бр таблетка 
0.1300 0.1952 -33.40% 

3 
Фаркол 

228 Еналаприл 5 мг х 28 бр таблетка 

0.0278 0.0563 -50.62% 
3 

Търговска 
лига 

231 Лизиноприл 5 мг х 30 бр таблетка 0.0630 0.1052 -40.11% 3 Фьоникс 

232 Лизиноприл 10 мг х 30 бр таблетка 0.0867 0.1588 -45.40% 3 Фьоникс 

234 Рамиприл 5мг х 30 бр таблетка 0.0500 0.0938 -46.70% 3 Медофарма 

239 Рамиприл 10 мг х 30 бр таблетка 0.0880 0.1450 -39.31% 3 Фьоникс 

253 Верапамил 80 мг х 50 бр таблетка 0.0493 0.0639 -22.85% 3 Софарма 

260 Амлодипин 5 мг х 30 бр таблетка 0.0200 0.0509 -60.71% 3 Медофарма 

269 Клопидогрел 75 мг х 30 бр таблетка 

0.1411 0.1824 -22.64% 
3 

Търговска 
лига 

278 Карведилол 
6,25 мг х 30 

бр таблетка 
0.0200 0.0575 -65.22% 

3 
Медофарма 

282 Карведилол 25 мг х 28 бр таблетка 0.0900 0.1568 -42.60% 3 Медофарма 

310 Индапамид 1,5 мг х 30 бр таблетка 0.0773 0.1253 -38.31% 3 Фьоникс 

314 Спиронолактон 25 мг х 30 бр таблетка 

0.0800 0.1190 -32.77% 
3 

Търговска 
лига 

388 Содиум хлорид 
0,9 % 10 мл х 

20 бр ампули 

0.1917 0.3917 -51.06% 
3 

Търговска 
лига 

407 Симвастатин 20 мг х 30 бр таблетки 0.0800 0.2417 -66.90% 3 Фаркол 

410 Розувастин 10 мг х 30 бр таблетки 0.1200 0.2090 -42.58% 4 Медофарма 

411 Розувастин 20 мг х 30 бр таблетки 

0.2683 0.3518 -23.74% 
4 

Търговска 
лига 

416 Цитолопрам 20 мг х 28 бр таблетки 0.1700 0.5378 -68.39% 3 Фаркол 

458 

Бетахистидино
в 

дихидрохлорид 16мг х 60 бр таблетки 
0.0700 0.1607 -56.44% 

3 
Фаркол 

 

 Тези констатации налагат комисията да изиска от горепосочените участници  

подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената цена.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 ЗОП комисията 

единодушно прие следното.  



 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

         Да се изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена от участниците "ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН  

АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД, "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД,"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 

АД, "МЕДОФАРМА" ЕООД и  „ФАРКОЛ“ АД за съответните номенклатурни 

единици – медикаменти, посочени в "Таблица за отклоненията в предложени цени 

с повече от 20 % от средната стойност на предложенията на останалите 

участници", които да се представят в пет дневен  срок от получаването на 

съобщението. 

 

С това на 30.11.2016 г. в 12:30 часа комисията завърши втория етап от своята 
работа по разглеждането и оценката на представените от участниците оферти в 
откритата процедура и председателят закри заседанието й. 

 

  

 
 
 Председател: .................. /п/................ /Енчо  Захариев/  

 

 

                               Секретар: ........................ /п/............... /Недялка  Вълканова/ 

 

 


