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

тел. 0336/6 31 65 
e-mail mbal_par@abv.bg 

www.mbal-parvomay.com 

 
 

                                                                                                                               

ПРОТОКОЛ №1/18-24.01.2019 г. 

 
Днес 18.01.2018 г. в 10:00 часа,  на основание чл. 54 от Правилника за приложение 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и в изпълнение на Решение 

№47/12.12.2018 г., на управителя на “МБАЛ-Първомай” ЕООД, публикувано в 

регистъра на АОП с ID №883122/14.12.2018 г., се събра назначената със заповед 

№4/18.01.2019г. 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. Дечко Иванов Петков – председател на Общински съвет Първомай 

 

 

със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа и оцени предложенията, 

постъпили в  “МБАЛ-Първомай” ЕООД  за участие в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки  на лекарствени продукти 

за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, обявена в  регистъра на Агенцията за 

обществени поръчки с обявление ID №883123/14.12.2018 г.. 

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в процедурата. 

След представяне на списъка с участниците в процедурата всички членове на 

комисията подписаха декларации за съответствие с изискванията на  чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. В 10:00 часа  след като провери и установи, че не се явяват представители на 

участниците и средствата за масово осведомяване, желаещи да присъстват при 

публичните действия, комисията пристъпи към приемане и отваряне на пликовете с 

постъпилите в деловодството предложения в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка.  

          Председателят на комисията прие от служител на възложителя постъпилите в 

администрацията до крайния срок 5/пет/ броя пакети  с отбелязани входящ номер, дата 

и час (вх.№ 1/16.01.2019 г., 12:15 ч., от "Търговска Лига – Национален Аптечен 

Център" АД, гр. София; вх. № 2/17.01.2019 г., 08:10 ч., от „Фьоникс фарма“ ЕООД гр. 

София; вх. №3/17.01.2019 г.,  09:53 ч., от “Фаркол“АД, гр. Бургас; вх. № 4/17.01.2019 г., 

10:00 ч., от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София и вх.№5/17.01.2019 г., 12:40 ч., от 

„Медофарма“ ЕООД,  гр.София). При огледа им комисията извърши преценка за 

съответствието им с обявените от възложителя условия и констатира, че всичките пет 

пакета са непрозрачни, запечатани и с видимо ненарушена цялост. Същите 

последователно бяха отворени по реда на постъпването и завеждането им в 

деловодството на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД, като при това комисията констатира, че 
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във всеки от пакетите на кандидатите се съдържат заявления за участие, документи, 

съставляващи техническите предложения и  отделни запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията положиха подписи 

върху документите, съставляващи техническото предложение и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на кандидатите. 

 След това отново по реда на постъпването на офертите, комисията пристъпи към 

разглеждане на заявленията за участие с приложени към тях документи по чл. 39, ал. 2 

от ЗОП за съответствие на кандидатите  с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа заявлението и документите за допустимост  на първия 

участник  "ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕТЪЧЕН ЦЕНТЪР“ АД. След 

като извършиха анализ на съдържанието им, членовете на комисията  констатираха, че 

участникът е декларирал в изискуемата се от закона форма съответствието си с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор. 

Комисията не установи липса, 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 този участник информация в ЕЕДОП. 

Комисията разгледа заявлението и документите за допустимост  на втория 

участник в процедурата – "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД. След като извършиха анализ на 

съдържанието им, членовете на комисията  констатираха, че участникът е декларирал в 

изискуемата се от закона форма съответствието си с поставените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критериите за подбор. Комисията не установи липса, 

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 този участник 

информация в ЕЕДОП. 

Комисията разгледа заявлението и документите за допустимост  на третия 

участник в процедурата – "ФАРКОЛ“АД. След като извършиха анализ на 

съдържанието им, членовете на комисията  констатираха, че участникът е декларирал в 

изискуемата се от закона форма съответствието си с поставените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критериите за подбор. Комисията не установи липса, 

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 този участник 

информация в ЕЕДОП. 

Комисията разгледа заявлението и документите за допустимост  на четвъртия  

участник в процедурата -  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД. След като извършиха анализ 

на съдържанието им, членовете на комисията  констатираха, че участникът е 

декларирал в изискуемата се от закона форма съответствието си с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор. Комисията не 

установи липса, 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 

този участник информация в ЕЕДОП. 

Комисията разгледа заявлението и документите за допустимост  на петия участник 

в процедурата - „МЕДОФАРМА“ ЕООД. След като извършиха анализ на съдържанието 

им, членовете на комисията  констатираха, че участникът е декларирал в изискуемата 

се от закона форма съответствието си с поставените от възложителя изисквания за 

лично състояние и критериите за подбор. Комисията не установи липса, непълнота или 
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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 този участник информация в ЕЕДОП. 

Въз основа на горните констатации, комисията намира, че петимата участници 

отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и поради това не 

са налице пречки за допускането им до по-нататъшно участие в процедурата - 

разглеждане и оценяване по същество на техните технически и ценови предложения за 

изпълнение на поръчката.  

 

Предвид гореизложеното и по аргумент от разпоредбите на чл. 56, ал. 1  от 

ППЗОП, както и на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП Комисията единодушно 

 

                                     

                                               Р Е Ш И : 
         

1. Допуска до разглеждане и оценяване техническите и ценовите предложения за 

изпълнение на поръчката на участниците:  

 

1. "ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН  АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД  гр.София; 

2. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД  гр.София;  

3. „ФАРКОЛ“ АД гр. Бургас. 

4. -"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД гр. София; 

5.  "МЕДОФАРМА" ЕООД   гр.София 

 

2. Насрочва отварянето  на ценовите предложения на допуснатите участници и 

обявяването им за 29.01.2019 г. от 10.30 часа на същото място.  

 

       Съобщение за определените дата, час и място за отваряне на ценовите предложения  

да се публикува на интернет страницата на лечебното заведение - www.mbal-

parvomay.com. 

 С това на 24.01.2019 г. в 11:30 часа комисията завърши първия етап от своята 

работа по подбор на участниците, подали оферти в откритата процедура и 

председателят закри заседанието й. 

 

 

 

Председател: .............................. 

 

                                                 Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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