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ПРОТОКОЛ № 4/ 13.12.2016 г. 

 
Днес 13.12.2016 г. в 09:00 часа, се събра назначената със заповед №55/11.11.2016 

г. комисия в пълен състав, със задача да проведе  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. – 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. 

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

на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД обявена в  
публикувано в регистъра на АОП решение с ID №751849/05.10.2016 г. 

         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. 

За провеждането на жребия за всяка от номенклатурните единици-медикаменти 

бяха подготвени по две бюлетини, с изписан на всяка номер на номенклатурната 

единица и наименованието на всеки от двамата  участници,  класирани на първо място. 

Бюлетините бяха сгънати еднакво и по начин, непозволяващ разчитането на изписания 

върху тях текст и наименование на участника. Комисията пристъпи към провеждането 

на жребия последователно за всяка от номенклатурните единици по реда на тяхната 

номрация.  

 За номенклатурна единица №277 " Небиволол 5 мг х 30 бр" – жребият беше 

изтеглен от председателя на комисията Енчо Захариев. След разгъването на избраната 

от него бюлетина, се установи, че на нея е изписано името на участника "Фьоникс 

Фарма " ЕООД, който печели жребия.  

             За номенклатурна единица № 299- Гентамицин унгв.15 гр – жребият беше 

изтеглен от члена на комисията Недялка Вълканова. След разгъването на избраната от 

него бюлетина, се установи, че на нея е изписано името на участника "Фьоникс Фарма " 

ЕООД, който печели жребия.  

 
             Предвид така описаните резултати от публично проведения жребий, и на 

основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията единодушно  

 
Р Е Ш И: 

 

           Класира на първо място участника "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за 

номенклатурни единици № 277 и  № 299. 

           

 

         След като извърши тези действия и отрази резултата от публично проведения 

жребий в изготвената от  електронната обработка на ценовите оферти на участниците 

таблица (Приложение № 1) за съответните номенклатурни единици-медикаменти, 

комисията на основание чл. 58, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП с единодушие прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е: 

 

            1/ КЛАСИРА участниците в откритата процедура за доставка на 

медикаменти по отделни номенклатурни единици-медикаменти съгласно 

Приложение № 1. 

            2/ ПРЕДЛАГА  на възложителя да определи за изпълнители на 

обществената поръчка за отделните номенклатурни единици-медикаменти 

класираните на първо място по тях участници. 

   

         С това на 13.12.2016 г. в 12:30 часа комисията завърши работата си  по 

разглеждане, оценка на офертите и класирането на участниците в откритата процедура 

по опростени правила с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 

„МБАЛ – Първомай” ЕООД и председателят закри заседанието й, като разпореди 

всички съставени от комисията протоколи, съобщения и  офертите на участниците да 

бъдат предадени на възложителя.                  

        Неразделна част от този протокол e Приложение №1 (изготвената от  комисията 

таблица, отразяваща резултатите от електронната обработка на ценовите оферти на 

участниците и класирането им по отделните номенклатурни единици-медикаменти). 
.    

  

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

 

 

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

 

 

 


