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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
      
 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
 

Днес, 22.08.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от  ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 7/14.07.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет : 

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра 

комисия, назначена със Заповед № 239/22.08.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура по ЗОП в състав: 

  

 Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно-стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 

Красимира Антонова Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Пламенов Тодоров – заместник-изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен” 

Виолета Благоева Крумова – старша медицинска сестра на Операционен блок на „МБАЛ – 

Шумен” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК. 

 
със задача:  
да извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД за участие в открита процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 

 
 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в заседателната зала на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, след 

получаване на офертите от участниците и на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. 

 След  получаване на списъка с участниците членовете на комисията попълниха декларации 

в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.                   п                       

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията констатира, че в установения срок – 18.08.2017 г., до 16,30 часа в деловодството 

на „МБАЛ – Шумен” АД са постъпили 12 оферти, а именно: 

• оферта с вх. № 2513 от 16.08.2017 г., подадена в 10,30 часа от „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД по обособени позиции №№ 107, 108, 179, 181, 182, 189, 190, 200, 201, 223, 

231, 253, 254, 255, 256, 585, 586, 587, 588, 589, 599, 600, 753, 754, 755, 757, 760 

• оферта с вх. № 2549 от 18.08.2017 г., подадена в 09,55 часа от „МЕДОФАРМА” 
ЕООД по обособени позиции №№ 27, 418, 420, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 439, 467, 468, 539, 

542, 653 

• оферта с вх. № 2550 от 18.08.2017 г., подадена в 09,55 часа от „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД по обособени позиции №№ 15, 16, 56, 311, 519, 550, 551, 617, 620, 622, 623, 

624, 662 

• оферта с вх. № 2551 от 18.08.2017 г., подадена в 09,55 часа от „МЕДЕКС” ООД по 
обособени позиции №№ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 41, 50, 72, 73, 85, 141, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 

156, 195, 196, 197, 202, 203, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 226, 227, 228, 

229, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 245, 258, 290, 296, 301, 327, 347, 354, 367, 387, 388, 408, 412, 

413, 418, 419, 424, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 454, 472, 490, 483, 486, 499, 502, 506, 539, 542, 548, 

552, 553, 564, 565, 578, 579, 580,585, 590, 591, 592, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 616, 663, 664, 

718, 720 ,752, 762, 763, 765, 766 
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• оферта с вх. № 2553 от 18.08.2017 г., подадена в 10,00 часа от „ТЪРГОВСКА ЛИГА 
– НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД по особени позици №№ 8, 13, 14, 68, 70, 113, 115, 

223, 277, 281, 288, 290, 294, 312, 323, 328, 329, 335, 336, 337, 340, 420, 421, 424, 425, 426, 431, 432, 

435, 436, 439, 458, 480, 481, 482, 487, 499, 506, 548, 556, 590, 592, 647, 701 

• оферта с вх. № 2578 от 21.08.2017 г., подадена в 09,05 часа от „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД по обособени позиции №№ 1, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 25, 27, 32, 37, 45, 48, 49, 

51, 55, 58, 62, 77, 79, 83, 94, 95, 97, 99, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 121, 129, 130, 133, 134, 

137, 139, 140, 142, 145, 172, 173, 174, 175, 186, 191, 198, 199, 264, 265, 266, 271, 281, 282, 300, 301, 

304, 312, 320, 321, 328, 332, 340, 343, 344, 345, 347, 353, 357, 361, 364, 367, 390, 395, 409, 412, 413, 

419, 430, 431, 435, 439, 442, 444, 455, 458, 463, 477, 479, 480, 482, 487, 492, 502, 503, 513, 517, 523, 

531, 534, 542, 551, 552, 553, 556, 562, 565, 567, 583, 585, 595, 602, 613, 614, 615, 621, 625, 629, 631, 

632, 633, 634, 671, 676, 677, 678, 682, 690, 692, 693, 701, 702, 714, 717, 720, 722, 738, 745, 747, 752, 

754, 761 

• оферта с вх. № 2579 от 21.08.2017 г., подадена в 09,10 часа от „ПРО ФАРМАЦИЯ” 
ЕООД по обособени позиции №№ 137, 138, 140, 142, 143, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 183, 184, 

186, 360, 363, 418, 420, 428, 429, 430, 432, 433, 439, 467, 468, 469, 470, 471, 489, 490, 491, 492, 499, 

625, 626 

• оферта с вх. №  2580 от 21.08.2017 г., подадена в 09,10 часа от „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД по обособени позиции №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 56, 57, 58, 63 ,66, 67, 73, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 

95, 97, 99, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 121, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 148, 

157, 158, 159, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 211, 214, 220, 223, 224, 225, 232, 246, 247, 248, 

259, 260, 262, 263, 266, 267, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 296, 300, 301, 304, 311, 

320, 324, 327, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 353, 357, 361, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 

376, 381, 390, 420, 429, 431, 441, 442, 444, 456, 461, 462, 467, 468, 472, 477, 479, 480, 487, 499, 502, 

523, 530, 531, 548, 551, 556, 560, 562, 564, 565, 567, 579, 582, 583, 592, 594, 595, 602, 603, 610, 612, 

613, 614, 615, 617, 620, 621, 627, 651, 652, 653, 654, 657, 659, 660, 666, 677, 678, 679, 682, 683, 686, 

693, 694, 701, 702, 707, 709, 712, 713, 714, 717, 718, 721, 722, 723, 733, 734, 735, 738, 744, 748, 760, 

768, 769 

• оферта с вх. № 2581 от 21.08.2017 г., подадена в 09,10 часа от „АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД по особени позиции №№ 133, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 

167, 172, 173, 174, 175, 489, 490, 499. 

• оферта с вх. № 2582 от 21.08.2017 г., подадена в 09,10 часа от „ФАРКОЛ” АД  по 
обособени позиции №№ 1, 7, 9, 11, 18, 25, 29, 40, 49, 68, 69, 78, 83, 94, 114, 115, 122, 180, 182, 183, 

184, 186, 191, 194, 198, 199, 204, 211, 214, 218, 220, 225, 230, 232, 237, 238, 243, 257, 273, 274, 281, 

288, 289, 293, 295, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 314, 316, 325, 329, 331, 334, 336, 337, 

338, 344, 345, 390, 392, 413, 418, 419, 420, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 463, 466, 

467, 468, 479, 480, 481, 482, 487, 502, 503, 509, 539, 556, 558, 579, 584, 585, 594, 604, 605, 611, 617, 

618, 619, 621, 642, 660, 669, 670, 675, 688, 689, 691, 703, 718, 720, 722, 726, 732, 736, 739, 742, 753, 

754, 756, 757, 758 

• оферта с вх. № 2587 от 21.08.2017 г., подадена в 11,30 часа от „ЕКОС МЕДИКА” 
ООД по обособени позиции №№ 136, 249, 250, 251, 252 

• оферта с вх. № 2589 от 21.08.2017 г., подадена в 11,50 часа от „ХИМИМПОРТ 
ФАРМА” АД по обособени позиции №№  136, 176, 177, 178, 524, 525, 526, 528 

 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки, постъпили от участниците и оповести гласно съдържащите се във всяка 

една от тях документи. Комисията констатира наличието и на отделен  запечатан непрозрачен плик 

с надпис “Предлагани ценови параметри” във всяка една от офертите на участниците. 

След това съдържащите се в техническите предложения на участниците документи и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от председателя и от още 

двама членове на комисията.  

С това настоящото заседание на комисията приключи в 20,35 часа. 

Председателят насрочи следващото заседание на комисията на 01.09.2017 г. от 16,30 часа. 
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Второ заседание на комисията – 01.09.2017 г. 
 На второто заседание комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 

от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което констатира следното: 

 

1. Офертата на участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД съдържа следните документи: 
1.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /по образец/; 

1.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позии /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

- уведомления за приемане на промяна; 

- разрешения за употреба и кратки характеристики 

1.3. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, комисията констатира, че: 

- участникът не е представил информация в част ІІ, буква „В” от ЕЕДОП дали ще 

използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, както е указано в 

документацията на обществената поръчка; 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на офертите или заявленията за участие. 
 

2. Офертата на участника „МЕДОФАРМА” ЕООД съдържа следните документи: 
2.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /по образец/; 

- заверено копие на оригинала и заверено копие на превод на сертификат за 

собствениците на MEDOCHEMIE LIMITED 

2.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 
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- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

2.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „МЕДОФАРМА” ЕООД, комисията констатира, че не са 
налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор.  

 

3. Офертата на участника „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД  съдържа следните 
документи: 

3.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- удостоверения за добро изпълнение; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /по образец/. 

3.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

3.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД  комисията 
констатира, че не са налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от 

участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно 

професионалната годност и техническите възможности на участника, които съответстват на 

заложените критерии за подбор.  

 

4. Офертата на участника „МЕДЕКС” ООД  съдържа следните документи: 
4.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

- разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; 

- лицензия за дейности с наркотични вещества; 

- сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП /по образец/. 

4.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 



 5

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

- декларации по чл. 39, ал. 3, т.1, буква Д от ППЗОП. 

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „МЕДЕКС” ООД комисията констатира, че не са налице 
несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 

от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и 

техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за подбор.  

 

 

5. Офертата на участника „ ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” 
АД  съдържа следните документи: 

5.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

5.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- разрешения за употреба и кратки характеристики на лекарствените продукти 

5.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР” АД комисията констатира, че не са налице несъответствия и непълноти, както и 
основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. 

Представени са данни относно професионалната годност и техническите възможности на 

участника, които съответстват на заложените критерии за подбор.  

 

6. Офертата на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД съдържа следните документи: 
6.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

6.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации за липса на  официални съобщения или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 
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- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

6.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, комисията констатира, че 
не са налице несъотвествия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съотвестват на заложените критерии за 

подбор.  

 

7. Офертата на участника „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД  съдържа следните документи: 
7.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

7.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

7.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД  комисията констатира, че не 
са налице несъотвествия и непълноти,  както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор.  

 

8. Офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  съдържа следните документи: 
8.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

8.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

8.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.                  
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При разглеждане на ЕЕДОП на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, комисията констатира, че 
не са налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор.  

 

9. Офертата на участника „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД  съдържа следните 
документи: 

9.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

9.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- разрешения за употреба на лекарствените продукти; 

- кратки характеристики на лекарствените продукти; 

- декларация, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

9.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.          

При разглеждане на ЕЕДОП на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД, комисията 

констатира следното: 

- В документацията за участие е посочено, че се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

Участникът декларира посочените обстоятелства, като попълва ЕЕДОП – част III, раздел „Г“, 

описвайки изрично дали са налице или не горните обстоятелства. В представения от участника 
ЕЕДОП, в Част III, Раздел Г, в частта Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията на обществената 

поръчка? е посочен единствено отговор „не”. 

Участникът следва да декларира вярното от следните две обстоятелства: 

• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4, т. …… /посочва се конкретното изключение/ от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, в 
който да са отразени гореописаните обстоятелства и/или други документи, които съдържат 
променена или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите или заявленията за участие. 
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10.Офертата на участника „ФАРКОЛ” АД  съдържа следните документи: 
10.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

10.2. Папки „Техническо предложение”, които съдържат: 

- нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- разрешения за употреба на лекарствените продукти; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

10.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”                 

При разглеждане на ЕЕДОП на „ФАРКОЛ” АД, комисията констатира, че не са налице 
несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 

от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и 

техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за подбор. 

 

11.Офертата на участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД  съдържа следните документи: 
11.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

11.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационни писма от производителите; 

- декларация, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларация, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 

- декларация за срока на валидност на офертата /по образец/; 

11.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 5 бр.                  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ЕКОС МЕДИКА” ООД, комисията констатира, че не са 
налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор. 

 

12. Офертата на участника „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД  съдържа следните документи: 
12.1. Папка „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП /по образец/; 

- декларация по чл. 101, ал. 11 за липса на свързаност с друг участник /по образец/; 

12.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 
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- предложения за изпълнение на поръчката по обособени позиции  /по образец/; 

- таблица на производителите по обособени позиции /по образец/ - на хартиен и магнитен 

носител; 

- оторизационно писмо от производителя; 

- декларации, че за оферираните лекарствени продукти липсват официални съобщения 

или ограничителни мерки за употреба; 

- декларации за съгласие с клаузите на проекта на договор /по образец/; 

- декларации, че оферираните лекарствени продукти притежават валидни РУ и одобрени 

кратки характеристики; 

- декларации за срока на валидност на офертата /по образец/; 

12.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 8 бр.                

При разглеждане на ЕЕДОП на „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД, комисията констатира, че 
не са налице несъответствия и непълноти, както и основанията за отстраняване от участие съгласно 

чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т.1  от ЗОП. Представени са данни относно професионалната 

годност и техническите възможности на участника, които съответстват на заложените критерии за 

подбор. 

 

Комисията приключи работа в 19,30 часа. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати до всички 

участници в деня на публикуването му в Профила на купувача. 

            

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

    /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. П                                                      2. П 

  /Красимира Димитрова-Кирова/   /д-р Недко Тодоров/ 

 

 

  3. П                                                        4. П 

         /м.с. Виолета Благоева/   /Светозар Петков/  


