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ПРОТОКОЛ № 3/ 06.12.2016 г. 

 
         Днес 06.12.2016 г. в 10:00 часа се събра назначената със заповед №55/11.11.2016 г.  

на управителя на „МБАЛ-Първомай” ЕООД комисия в състав:  

 
Председател: Енчо Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив; 

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

Първомай” ЕООД; 

 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  и прецени основателността  на писмените обосновки на 

участниците, изискани от комисията по реда на чл.72, ал. 1 от ЗОП с решението й по 

протокол № 2/21-30.11.2016 г.. 

Комисията констатира, че в определения от нея срок са постъпили писмени обосновки: 

вх. №6/01.12.2016 г. от „Софарма Трейдинг“ АД, в №7/02.12.2016 г. от „Фаркол“ АД, 

вх. №8/05.12.2016 г. от „Медофарма“ ЕООД, вх. №9/05.12.2016 г. от „Търговска лига-

Национален аптечен център“ АД и вх. №10/05.12.2016 г. от „Фьоникс Фарма“ ЕООД.   

В обосновката си всеки от участниците  потвърждава предлаганите от него ценови 

условия, описва и обосновава обстоятелствата по тяхното ценообразуване. След 

анализа на представените писмени обосновки, комисията намира че във всяка от тях в 

необходимата пълнота е описано и обосновано наличието на обективни обстоятелства 

по смисъла на чл. 70, ал.2, т.3 ЗОП, свързани с изключително благоприятни търговски 

условия, поради което с единодушие комисията РЕШИ: 

 

         Приема писмените обосновки на участниците „Софарма Трейдинг“ АД,  

„Фаркол“ АД, „Медофарма“ ЕООД, „Търговска лига-Национален аптечен 

център“ АД и „Фьоникс Фарма“ ЕООД и допуска офертите им до участие в 

окончателното класиране. 

 

         След приемането на това решение комисията се запозна с електронната обработка 

по сравняване на цените, при което констатира, че за следните номенклатурни 

единици-медикаменти в две оферти на участници е предложена еднаква единична цена 

и същите са класирани на първо място от програмата за електронна обработка на 

цените : 

- № 277- Небиволол 5 мг х 30 бр – 1,583 лв. без ДДС, предложена от участниците 

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД и  „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ“ АД; 

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

„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД  и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. 

Това обстоятелство налага, преди да утвърди окончателното класиране за отделните 

номенклатурни единици – медикаменти, комисията да проведе по реда на чл. 58, ал. 3 

mailto:mbal_par@abv.bg


от ППЗОП публично жребий за определяне на изпълнител измежду класираните на 

първо място оферти на участниците, посочени по-горе. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП комисията единодушно прие следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

          Насрочва публичен жребий за определяне на изпълнител измежду 

класираните на първо място оферти на участниците за следните номенклатурни 

единици–медикаменти № 277-Небиволол,  между „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД и  

„ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД и № 299- 

Гентамицин унгв.15 гр., между „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД  и „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД, който ще се проведе от комисията 13.12.2016 г. от 09:00 часа в 

кабинета на управителя на „МБАЛ- Първомай” ЕООД. гр. Първомай, ул. „Княз 

Борис І“ № 51, съобщение за провеждането на който да се публикува в профила на 

купувача. 

 

С това на 06.12.2016 г. в 13:30 часа комисията завърши  своята работа по 
разглеждането на  представените от участниците писмени обосновки по чл.70, 
ал.1 от ЗОП и насрочването на публичен жребий и председателят закри 
заседанието й. 

  
 
 Председател: .................../П/................... /Енчо  Захариев/  

 

 

                               Секретар: ....................../П/...................... /Недялка  Вълканова/ 

 

 

 


