
 

“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  
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ПРОТОКОЛ № 3/ 06.02.2019 г. 

 
Днес 06.02.2019 г. в 10:00 часа се събра назначената със заповед № 4/18.01.2018 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”; 

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   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 № 2/29.01-04.02.2019 г.. 

        Комисията констатира, че преди края на определения от нея срок са постъпили 

писмени обосновки: вх. № 6/05.02.2019 г. от „Софарма Трейдинг“ АД, вх. № 

7/06.02.2019 г. от „Търговска лига - Национален аптечен център“ АД и вх. № 

8/06.02.2018г. от „Фьоникс Фарма“ ЕООД, т.е. от всички поканени затова участници.   

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. 72, ал.2, т.2  ЗОП, свързани с изключително благоприятни търговски 

условия, поради което с единодушие комисията РЕШИ: 

         Приема писмените обосновки на участниците „Софарма Трейдинг“ АД,  

„Търговска лига-Национален аптечен център“ АД и „Фьоникс Фарма“ ЕООД и 

допуска офертите им до участие в окончателното класиране. 

 

Комисията се запозна с електронната обработка по сравняване на цените, при което 

констатира, че за следните номенклатурни единици-медикаменти в две или повече 

оферти на участници е предложена еднаква единична цена и същите са класирани на 

първо място от програмата за електронна обработка на цените : 

 
№ Генерично наименование Лекарствена 

форма 

ФЬОНИКС СОФАРМА ТЪРТОВСКА 

ЛИГА 

МЕДОФАРМА 

11 Парацетамол  супоз. 0,3 0,3   

12 Парацетамол  супоз. 0,35 0,35   

34 Трамадол таблекта 0,1 0,1 - - 

37 Клоназепам таблетка 0,24 0,24 - - 

46 Надропарин ампули 2,54 2,54 - - 

47 Надропарин ампули 3,88 3,88 - - 

52 Аценокоумарол таблетка 0,1 0,1 - - 

64 Диклофенак таблетка 0,22 0,22 - - 

73 Декскетопрофен таблетка 0,45 0,45 - - 
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74 Нимезулид саше 0,61 0,61 - - 

77 Етодолак форт таблетка 0,51 0,51 - - 

88 Салбутамол таблетка 0,07 0,07 - - 

90 Салбутамол сироп 4,06 4,06 - - 

106 Бипириден хидрохлорид таблетка 0,06 0,06 - - 

107 Ранитидин таблетки 0,07 0,07 - - 

138 Метформин таблетка 0,04 0,04 0,04 - 

141 Гликлазид таблетка 0,1 0,1 - - 

145 Мезалазин таблетка 0,36 0,36 - - 

147 Рацекадотрил саше 0,83 0,83 - - 

150 Лоперамид капс 0,25 0,25 - 0,32 

181 Азитромицин таблетка 1,55 1,55 - - 

202 Бромхексин таблетка 0,09 0,09 - - 

207 Амброксол таблетка 0,12 0,12 - - 

244 Метилдопа  таблетка 0,27 0,27   

251 Амиодарон  таблетка 0,14 0,14   

253 Соталол  таблетка 0,17 0,17   

259 Триметазидин таблетка 0,05 0,05 - - 

262 Амлодипин таблетка 0,04 - - 0,04 

271 Клопидогрел таблетка 0,09 0,09 0,14 - 

310 Индапамид таблетка 0,05 0,05 - - 

313 Фуроземид таблетка 0,04 0,04 - - 

315 Тораземид таблетка 0,23 0,23 - - 

316 Тораземид таблетка 0,11 0,11 - - 

318 Тораземид ампули 0,8 0,8 - - 

322 Мултиензим капсули капсули 0,51 0,51 - - 

323 Мезим форте таблетка 0,29 0,29 - - 

326 Симетакон капсули 0,1 0,1 - - 

329 Лактулоза сироп 13 13 - - 

333 Магнезиев оротат табл таблетка 0,21 0,21 - - 

341 Толперизон хидрохлорид таблетка 0,15 0,15 - - 

356 Отилониум бромид таблетка 0,33 0,33 - - 

358 Дротавирин ампули ампули 0,29 0,29 - - 

363 Мебеверинов хидрохлорид таблетка 0,28 0,28 - - 

364 Мебеверинов хидрохлорид капсули 0,44 0,44 - - 

426 Диброгестерон таблетки 0,51 0,51 - - 

427 Бромокриптин таблетки - 0,18 - 0,18 

434 Хидроксизин хидрохлорид таблетки 0,09 0,09 - - 

441 Адеметионин  таблетки 1,87 1,87 - - 

446 Урзодеоксихоликацид  капсули 0,37 0,37 - - 

454 Ницерголин  таблетки 0,5 0,5 - - 

466 Фитоменадион ампули 0,62 0,62 - - 

 

Това обстоятелство налага, преди да утвърди окончателното класиране за отделните 

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

 номенклатурни единици – медикаменти, който ще се проведе от комисията 

11.02.2019 г. от 10:00 часа в кабинета на управителя на „МБАЛ- Първомай” 

ЕООД. гр. Първомай, ул. Княз Борис І №51. Съобщение за насрочения 

публичен жребий да се публикува в профила на купувача. 

 

С това на 06.02.2019 г. в 17:30 часа комисията завърши  своята работа по 
разглеждането на  представените от участниците писмени обосновки по чл.70, 
ал.1 от ЗОП  и председателят закри заседанието й. 

 

 

.    

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

 

                                     Членове: 

 

1. ………………………….. 

 

2. …………………………. 

 

3. ………………………….. 

 

4. …………………………. 
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