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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 

 
 УТВЪРЖДАВАМ! 

  

 

УПРАВИТЕЛ:_____________________ 
  /д-р РУМЯНА БОЙЛОВА/ 

 
 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

"Периодични доставки  на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – 

Първомай” ЕООД”, назначена със заповед № 4/18.01.2019 г.  на управителя на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД 

 

 

 
 
 Уважаема г-жо Управител, 
 
Назначената с горепосочената Ваша заповед комисия в състав: mредседател: Енчо 

Асенов Захариев – юрист, Адвокатска колегия Пловдив, и членове: Яна Ангелова 

Георгиева – управител болнична аптека на „МБАЛ-Първомай”,  Гергана Желязкова 

Спасова – главен счетоводител, Недялка Петкова Вълканова – експерт икономическа 

информация и Дечко Иванов Петков – председател на Общински съвет Първомай, 

изпълни в срок поставените й с горепосочената Ваша заповед задачи.  

В откритата процедура с предмет „Периодични доставки  на лекарствени 

продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД” в определения с обявление ID 

№883123/14.12.2018  г. срок бяха постъпили  пет оферти от следните участници: 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. 

На свое публично заседание, започнало в 10:00 часа  на 18.01.2019 г., комисията 

отвори офертите по реда на постъпването им и разгледа представените от участниците 

заявления/документи за съответствието им с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, посочени в обявлението. След като не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
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грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор в декларираните обстоятелства и посочената от  участници информация, 

комисията констатира, че и петимата участници отговарят на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор и поради това ги допусна до по-нататъшно участие в 

процедурата - разглеждане и оценяване по същество на техните  технически и ценови 

предложения за изпълнение на поръчката. Тези констатации на комисията са  описани в  

протокол №1/18 - 24.01.2019 г. 

В периода 24 януари – 11 февруари 2019 г. комисията извърши 

последователно следните действия: 

-  разгледа и анализира  техническите предложения на участниците; 

-  прие решение за отстраняването на участника „ФАРКОЛ“ АД и недопускането му до 

отваране на ценовите предложения, поради това че техническото предложение не е 

изготвено и окомплектовано съобразно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие; 

- прие решение за отстраняване на участника "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за 

номенклатурни единици-медикаменти по Техническата спецификация №№ 132; 239; 

265 и 460 и на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД за номенклатурни единици-

медикаменти по Техническата спецификация №№ 42; 300; 404 и 405, поради това, че 

офертите на тези участници в  частта им за посочените номенклатурни единици-

медикаменти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;  

- констатира, че за ном.единици – медикаменти  с №№ по Техническата спецификация:  

18; 19; 20; 22; 27; 28; 29; 30; 41; 44; 48; 57; 59; 60; 70; 80; 82; 84; 92; 94; 102; 113; 117; 

125; 127; 131; 146; 153; 167; 183; 185; 189; 198; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 231; 234; 

236; 237; 240; 245; 249; 252; 255;256; 257; 260; 267; 269; 274; 278; 282; 283; 284; 287; 

294; 302; 303; 307; 308; 331; 337; 342; 344; 345; 353; 378; 380; 382; 383; 395; 397; 401; 

402; 412; 413; 415; 422; 430; 433; 437; 438; 439; 455; 462; 471; 473; 476; 480; 485 и 487, 

описани с генеричните им наименования в Приложение №1 към протокол №2, не е 

постъпила нито една оферта и прие решение, с което предлага на възложителя да 

прекрати процедурата за възлагане на поръчката в тази й част на основание чл.110, ал. 

1, т. 1 от ЗОП; 

-  отвори ценовите  предложения на участниците на свое публично заседание, 

оповестено по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез съобщение в 

профила на купувача; 

- изиска и разгледа представените от участниците „Софарма Трейдинг“ АД, „Търговска 

лига-Национален аптечен център“ АД и „Фьоникс Фарма“ ЕООД в определения срок 

писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП; 

-  проведе на 11.02.2019 г. на свое публично заседание, оповестено по реда на ЗОП чрез 

съобщение в профила на купувача, жребий за определяне на изпълнител измежду 

класираните на първо място оферти на участниците, предложили една и съща най-

ниска цена за 51 номенклатурни единици – медикаменти (резултатите от жребия са 

подробно описани в протокол №4); 

-  извърши  окончателно класиране на участниците по определения критерий „най-

ниска цена“ (вж. Приложение №1 към протокол №4)  и прие решение, с което предлага 

на възложителя да определи за изпълнители на обществената поръчка  класираните на 

първо място участници за съответните номенклатурни единици-медикаменти, посочени 

поименно в  същото приложение №1 към протокол №4. 

 

      Отстранени участници и мотиви за отстраняването им: 

      Както бе посочено по-горе комисията прие решение за отстраняването на участника 
„ФАРКОЛ“ АД и недопускането му до отваране на ценовите предложения, поради това 
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че техническото предложение не е изготвено и окомплектовано съобразно 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Мотиви: 
Представените Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец 2), 
декларация за срока на валидност на офертата (образец 4) и  декларация за съгласие с 
клаузите на проекта на договора (образец 5) не съдържат подпис на представител на 
участника. Освен това не е представена изготвена и подписана от участника 
спецификация в табличен вид на предлаганите лекарствени продукти (приложение 2 
към образец 4), макар и в описа на представяните документи да е посочено, че се 
прилага такава. Липсващото Приложение 2, което е неразделна част от 
техническото предложение (образец 4), прави обективно невъзможно за комисията 
да установи доставка на какви медикаменти предлага „Фаркол“ АД (информация за 
номенкл.номера-медикаменти по Техническата спецификация, за които се отнася 
офертата, се съдържа единствено и само върху надписа на плика на участника), 
както и да установи дали те съответстват на изискванията на възложителя 
досежно лекарствена форма, активно вещество или количество активно вещество.  
Въз основа на тези констатации, комисията съобрази, че  представената оферта не 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 
     

           Освен това комисията прие решение за отстраняване на участника "ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД за номенклатурни единици-медикаменти по Техническата 

спецификация №№ 132; 265; 239 и 460 и на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

за номенклатурни единици-медикаменти по Техническата спецификация №№ 42; 

300; 404 и 405, поради това, че офертите на тези участници в  частта им за посочените 

номенклатурни единици-медикаменти не отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия. Мотиви:  за тези ном.единици-медикаменти участниците са 

предложили доставка на медикаменти в лекарствена форма, с активно вещество или 

количество активно вещество, неотговарящи на тези, посочени от възложителя в 

техническата спецификация. 

 

Допуснати до класиране участници и мотиви за допускането им: 

      "ТЪРГОВСКА ЛИГА – Национален Аптечен Център" АД, "МЕДОФАРМА" ЕООД, 

както и ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД  (по отношение на 

офертите на тези двама участници им в останалата им част, извън номенклатурните 

единици-медикаменти, за които са отстранени). 

     Мотиви:  От анализа на техническите и ценови предложения на посочените 

участници, разгледаните и приети техни писмени обосновки по по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП,  комисията преценява, че офертите на тези участници отговарят на 

изискванията на възложителя и не са налице обстоятелства, респ. основания за 

отстраняването им. 

 

        Всички решения в хода на работата на комисията са приети с единодушие от 

членовете й, и са отразени в съставените протоколи, които прилагаме.  

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 и ал. 

2 от ППЗОП, комисията изготвя настоящия окончателен доклад за дейността си и Ви 

предлага да приемете резултатите от извършената от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с горепосочения предмет, като утвърдите доклада ни и 

постановите  окончателно РЕШЕНИЕ по чл. 108, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, с което:  

 

           1/ Да ОБЯВИТЕ класирането на участниците  за доставка на отделните 

номенклатурни единици-медикаменти, съгласно Приложение № 1 към Протокол №4, 
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като ОПРЕДЕЛИТЕ за изпълнители на обществената поръчка  класираните на първо 

място участници  за съответните номенклатурни единици-медикаменти, посочени 

поименно в същото приложение. 

            2/ Да УТВЪРДИТЕ решенията на комисията и предложенията й за 

отстраняване от процедурата и отхвърляне на офертите на участниците: 

-  "ФАРКОЛ" АД; 

- "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за номенклатурни единици-медикаменти по 

Техническата спецификация №№ 132; 265; 239 и 460; 

- "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД за номенклатурни единици-медикаменти по 

Техническата спецификация №№ 42; 300; 404 и 405. 

          3/ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП  да ПРЕКРАТИТЕ  процедурата  

за възлагане на обществената поръчка в частта й за номенклатурни единици-

медикаменти с №№ по Техническата спецификация 18; 19; 20; 22; 27; 28; 29; 30; 

41; 42; 44; 48; 57; 59; 60; 70; 80; 82; 84; 92; 94; 102; 113; 117; 125; 127; 131; 146; 153; 

167; 183; 185; 189; 198; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 231; 234; 236; 237; 239; 240; 245; 

249; 252; 255; 257; 265; 267; 269; 274; 278; 282; 283; 284; 287; 294; 302; 302; 303; 307; 

308; 331; 337; 342; 344; 345; 353; 378; 380; 382; 383; 395; 397; 401; 402; 412; 413; 415; 

422; 430; 433; 437; 438; 439; 455; 462; 471; 473; 480; 485 и 487, за които не е подадена 

нито една оферта или подадените не отговарят на условията за представяне. За 

доставката на тези  номенклатурни единици-медикаменти следва на основание чл. 

79, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят да  проведе процедура на „договаряне без 

предварително обявление“.    

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад 

прилагаме изготвените в хода на работата на комисията протокол № 1/18 - 24.01.2019 

г., протокол № 2/ 29.01.- 04.02.2019 г., ведно с Приложение №1 към него, протокол № 

3/06.02.2019 г. и протокол №4/11.02.2019 г., ведно с Приложение №1 към него, 

отразяващо резултатите от крайното класиране на участниците, както и цялата 

документация на поръчката, включително подадените от участниците оферти и 

кореспонденцията с тях. 

 

11 февруари 2019 г. 

гр.  П ъ р в о м а й 

 

Председател: Енчо  Захариев –      ....................................... 

 

                                            Членове: 

 

1. Яна  Георгиева –  .................................................... 

 

 

2. Гергана Спасова –  .................................................. 

 

 

3. Недялка  Вълканова –  ............................................ 

 

 

4. Дечко Петков   –      ................................................. 
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