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П Р О Т О К О Л 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 72 от 26.10.2021 г. на управителя на МБАЛ-

Първомай ЕООД, със задача да разгледа и класира постъпилите  чрез Електронната система за 

закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България  

оферти на участниците в процедура по реда на чл. 82, ал. 4 ЗОП - вътрешен конкурентен избор - 

за определяне на изпълнител по Покана с изх.№ 504/20.10.2021 г. с предмет: 

 „Доставка на лекарствени  продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД по Рамково 

споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.“. 

Днес, 27.10.2021 г., в 11.50 ч.,  в сградата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД в гр. Първомай, ул. 

„Княз Борис I“  №51 комисията, назначена със Заповед № 72 от 26.10.2021 г. на управителя на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД, в състав: 

Председател: Енчо Захариев – юрист,  

 Членове:  1. Гергана Спасова – гл. счетоводител 

2. Яна Георгиева – маг. фармацевт, 

 

се събра на заседание, където ще работи в съответствие с графика, посочен в Електронната 

система. Отваряне на офертите на участниците в Покана с изх.№ 504/20.10.2021 г.- в 11.53 часа на 

27.10.2021 г. Не присъстват външни лица. 

 

Преди да пристъпят към разглеждане на постъпилите оферти, председателят и членовете на 

комисията се запознаха с изпълнителите по Рамково споразумение РД-11-102/25.02.2021 г. и  със 

списъка с подадените електронни оферти. 

В определения срок в Електронната система са постъпили оферти от следните участници: 

1. „СОЛОМЕД” ЕООД с входящ № О20652 от 20.10.2021 г., 13:49 ч.; 

2. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД с входящ № O20656 от 20.10.2021 г., 15:28 ч.; 

3. „МЕДЕКС” ООД с входящ № О20657 от 20.10.2021 г., 15:40 ч.; 

4. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с входящ № O20661 от 20.10.2021 г., 17:52 ч.; 

5. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД с входящ № О20669 от 21.10.2021 г., 15:03 ч; 

6. „ФАРКОЛ” АД с входящ № O20690 от 25.10.2021 г., 13:44 ч. 

 

Членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл.103, ал.2 

от ЗОП. 

Председателят на комисията се увери, че всички членове на комисията имат отличен достъп 

и видимост към Електронната система. 

Комисията премина към разглеждане по същество на съдържанието на представените 

документи и информация от участниците по реда на постъпването на офертите. 
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По отношение на представените от участниците документи и информация за съответствието 

към личното състояние, комисията установи, че офертите на всички участници са пълни и 

съдържат всички необходими документи и информация. 

 

Като взе предвид тези констатации комисията прие решение да допусне всички участници 

до разглеждане на техническите им предложения. 

 

След като разгледа техническите предложения на участниците, комисията констатира, че 

всеки участник се е съгласил с условията на възложителя в техническото предложение и 

техническата спецификация, електронно в Електронната система. 

В резултат на извършената преценка комисията допусна до следващ етап на отваряне на 

ценовите предложения всички участници. 

В съответствие с предварително обявения график, посочен в Електронната платформа, 

комисията ще извърши действия по отваряне и оценка на ценовите предложения на допуснатите 

до този етап участници на 28.11.2021 г. в 09:50 ч. 

Заседанието приключи в 12:15 часа. 

 

На дата 28.10.2021 г. в 09:40 часа комисията се събра за продължаване на работа. Не 

присъстват външни лица.  

В 09:50 часа станаха видими ценовите предложения на участниците. Комисията пристъпи 

към тяхното отваряне.  

 

Въз основа на първоначално предложените цени Електронната система отчете следния ред 

на класиране на предложенията:  

 

Комисията не установи наличието на ценови предложения, които да са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложения на останалите участници за съответната 

номенклатурна единица – лекарствен продукт, поради което не е налице хипотезата на чл.72 от 

ЗОП. 

 

 След като извърши описаните по-горе действия, комисията изпрати покани чрез 

Електронната система до всички участници, допуснати до електронен търг. (Поканата е 

автоматично генериран документ в Електронната система и съдържа информация за резултатът от 

първоначалната оценка на всяка оферта, ред за свързване към електронното оборудване, дата и 

час за начало на електронния търг, стъпка за промяна на цената на етап електронен търг - 0.05%, 

определена от министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в 

проведената открита процедура.) 
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ия 

№

Анатомо-

терапевт

ичен код 

/АТС-

код/

Международно 

непатентно 

наименование 

/INN/

Начин на 

приложение

Мяр

ка 

/mg, 

tabl., 

ml./ Забележка МКБ

Референт

на 

стойност 

за 1 бр. 

мярка 

съгласно 

ПЛС

Необхо

дим 

брой 

мярки

Класира

не Участници

Ед цена за 

единица 

мярка без 

ДДС

Ед цена за 

единица 

мярка с ДДС

1 D08AG02 Povidone- iodine дермална течна ml съгл. РУ 0,012830 40000

1."ФАРКОЛ" АД 

2."СОЛОМЕД" ООД

2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

3."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

0,010690 

0,010691 

0,010691 

0,010692

0,012828 

0,012829 

0,012829 

0,012830

1 D08AG02 Povidone- iodine дермална полутвърда g съгл. РУ 0,078100 43200

1."ФАРКОЛ" АД 

2."СОЛОМЕД" ООД

2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

2."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

0,050330 

0,050333 

0,050333 

0,050333

0,060396 

0,060400 

0,060400 

0,060400

1 G02AD04 Carboprost парентерална mg съгл. РУ 165,800000 2

1."МЕДЕКС" ООД 

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

133,566667 

133,566667

160,280000 

160,280000

1 H01BA04 Terlipressin парентерална mg съгл. РУ 25,404762 8 1."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 21,170635 25,404762

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 15,78 mg съгл. РУ 0,165273 55230 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,137727 0,165272

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 40 mg съгл. РУ 0,092500 160000 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,077083 0,092500

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 6,31 mg съгл. РУ 0,322504 25240 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,268753 0,322504



Комисията съобрази разпоредбата на чл.90, ал.8 ЗОП и след като определи дата и час на 

електронния търг (начална дата 03.11.2021 г, 09.30 часа; крайна дата 08.11.2021 г, 09.30 часа) ги 

въведе и оповести в Електронната платформа. 

С това на 28.11.2021 г., в 11.00 ч. комисията приключи своята работа и насрочи следващото 

заседание на 08.11.2021 г. от 10.00 часа за класиране на изпълнителите, участвали в електронния 

търг. 

На 08.11.2021 г. в 10.00 часа  комисията, назначена със № 72 от 26.10.2021 г. на управителя 

на „МБАЛ - Първомай“ ЕООД продължи своята работа на етап установяване на резултатите от 

проведения електронен търг, насрочен в предходно заседание. 

 

Въз основа на проведения електронен търг платформата генерира следното класиране на 

участниците: 
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Международно 
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tabl., 
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Забележк
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Участници 

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС 

Ед цена за 
единица 
мярка с 

ДДС 

1 D08AG02 Povidone- iodine дермална течна ml   съгл. РУ 0,012830 40000   

1."ФАРКОЛ" АД  
2."СОЛОМЕД" ООД 
2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
3."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 

0,010374  
0,010691  
0,010691  
0,010692 

0,012449  
0,012829  
0,012829  
0,012830 

1 D08AG02 Povidone- iodine 
дермална 
полутвърда g   съгл. РУ 0,078100 43200   

1."ФАРКОЛ" АД  
2."СОЛОМЕД" ООД 
2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
2."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 

0,049804  
0,050333  
0,050333  
0,050333 

0,059765  
0,060400  
0,060400  
0,060400 

1 G02AD04 Carboprost парентерална mg   съгл. РУ 165,800000 2   
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
2."МЕДЕКС" ООД  

133,499884  
133,566667 

160,199861  
160,280000 

1 H01BA04 Terlipressin парентерална mg   съгл. РУ 25,404762 8   1."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  21,170635 25,404762 

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 15,78 mg съгл. РУ 0,165273 55230   1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,137727 0,165272 

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 40 mg съгл. РУ 0,092500 160000   1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,077083 0,092500 

1 H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 6,31 mg съгл. РУ 0,322504 25240   1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,268753 0,322504 

 
Комисията извърши проверка за наличие на предложение, което е с повече от 20% по-

благоприятно от средната стойност на останалите участници. Комисията установи, че по 
отношение на предложенията не е налице хипотезата на чл. 72 от ЗОП. 

При проверка за наличие на еднакви цени и класиране на първо място на двама и повече 
участници, комисията не установи за номенклатурните единици – лекарствени продукти да има 
повече от един участник, класиран на първо място поради предложени еднакви цени (вж. 
класирането в таблицата).  

След като извърши тези действия Комисията определи окончателното класиране на 
участниците въз основа на резултатите от електронния търг по горната таблица.  

Като взе предвид окончателното класиране комисията с единодушие на членовете си РЕШИ:  
Предлага на управителя на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД да сключи договори за доставка на 
лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-102 от 25.02.2021 г. с участниците, 
класирани на първо място за съответните номенклатури-лекарствени продукти.  
С приемането на това решение комисията приключи своята работа. 

 

Настоящия протокол се състави и подписа на 08.11.2021 г. 

 

 

Председател: Енчо Захариев – юрист 
  Заличена информация на осн.чл.37от ЗОП и  чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/ 2016/679 

 Членове:  1. Гергана Спасова – гл. счетоводител 
  Заличена информация на осн.чл.37от ЗОП и  чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/ 2016/679 

2. Яна Георгиева – маг. фармацевт 
  Заличена информация на осн.чл.37от ЗОП и  чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/ 2016/679 


