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    „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 
     гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
  

ПРОТОКОЛ 
№ 4 
 

Днес, 25.10.2017 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. и 
Заповед № 264/18.09.2017 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” 
маг. фарм. Татяна Петрова Петрова – управител на Болнична аптека на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 
 
със задачи: 
1. да разгледа получените писмени обосновки за начина на образуване на предложените от част от 

участниците цени, за конкретни обособени позиции, за които участват, в отговор на направени запитвания 
на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с изпратени до тях писма на 18.10.2017 г.  

2. да извърши класиране на участниците в откритата процедура. 
  

В 16:30 часа комисията се събра при закрити врата в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. 
„Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок и започна работа по поставените задачи. 

При разглеждане на получените писмени обосновки на участниците се установи, че те са постъпили в 
указания срок. 

 
След като разгледа подробно всички представени писмени обосновки комисията единодушно реши: 
 
1. Приема писмената обосновка на участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, постъпила в 

деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. №: 3285/23.10.2017 г., за предложената цена за Обособена позиция 
№ 223, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия, 
предоставени от производителя за участника под формата на ниски доставни цени. 

 
2. Приема писмената обосновка на участника „МЕДОФАРМА” ЕООД, постъпила в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3268/20.10.2017 г., за предложената от участника цена за Обособена позиция № 
420, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за 
участника, предоставени му от производителя на лекарствения продукт от горецитиратана Обособена позиция.  

 
3. Приема писмената обосновка на участника „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, постъпила в 

деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД с Вх. № 3281/23.10.2017 г., за предложената от участника цена за 
Обособена позиция № 617, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително 
благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка, а именно: участникът е 
изключителен вносител и дистрибутор на производителя на лекарствения продукт от горецитиратана Обособена 
позиция. В обосновката участникът се позовава и на икономичност при изпълнение на обществената поръчка 
чрез оптимизиране на разходите. 

 
4. По отношение на писмената обосновка на участника „МЕДЕКС” ООД, постъпила по факс на 

19.10.2017 г. с Вх. № 3261/19.10.2017 г., комисията констатира следното: 
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4.1. За Обособени позиции с №№ 502 и 718 участникът е представил подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на предложените цени, която съдържа предложеното от участника техническо решение, а 
също и обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия при изпълнение на 
обществената поръчка. В обосновката участникът се позовава и на икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка чрез оптимизиране на разходите. 

4.2. По отношение на предложената цена за Обособобена позиция № 301, която е с повече от 20% по-
благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за същата Обособена 
позиция, участникът не е обосновал начина на формирането и. Вместо това в представената ценова обосновка 
участникът уведомява комисията, че поради променени условия за разпространение на лекарствени продукти от 
страна на съответния производител и притежател на разрешението за употреба, няма възможност да продължи 
участието си в процедурата за лекарствения продукт по Обособена позиция № 301. 

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши: 
1. Приема подробната писмена обосновка на „МЕДЕКС” ООД по отношение на начина на образуване 
на цените, предложени от участника за Обособени позиции с №№ 502 и 718; 
2. На основание чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки, предлага участника „МЕДЕКС” ООД 
да бъде отстранен от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция 
№ 301. 
 
5. Приема писмената обосновка на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 

ЦЕНТЪР” АД, постъпила в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3269/20.10.2017 г., за предложената 
от участника цена за Обособена позиция № 223, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на 
изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка, предоставени му от 
производителя на лекарствения продукт по горецитираната Обособена позиция.  

 
6. Приема писмената обосновка на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, постъпила в деловодството 

на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД с Вх. № 3287/23.10.2017 г., за предложените от участника цени за Обособени позиции с 
№№ 9, 94, 115 и 281. В обосновката участникът се позовава на изключително благоприятни условия, изразяващи 
се в наличието на дълготрайни търговски отношения с производителите на лекарствените продукти по 
горецитираните Обособени позиции, които обуславят благоприятни търговски условия за участника.  

 
7. По отношение на писмената обосновка на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, постъпила в 

деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД с Вх. № 3294/24.10.2017 г. комисията констатира следното: 
7.1. За Обособени позиции с №№ 9 и 301 участникът е представил подробна писмена обосновка за начина 

на образуване на предложените цени, съдържаща обективни обстоятелства за наличието на изключително 
благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. В обосновката се визират 
благоприятните търговски условия по сключени договори между производители и доставчици и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ“ АД, изразяващи се в преференциални цени и други търговски условия. 

7.2. По отношение на предложената цена за Обособена позиция № 431, която е с повече от 20% по-
благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за същата Обособена 
позиция, участникът не е обосновал начина на формирането и.  

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши: 
1. Приема подробната писмена обосновка на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на начина на 
образуване на цените, предложени от участника за Обособени позиции с №№ 9 и 301; 
2. На основание чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки, предлага участника „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на 
Обособена позиция № 431. 
 
8.  Приема писмената обосновка на „ФАРКОЛ” АД, постъпила по факс на 19.10.2017 г. с Вх. № 

3262/19.10.2017 г., за предложените от участника цени за Обособени позиции с №№ 9, 94, 115 и 281. В 
получената писмена обосновка участникът се позовава на наличието на изключително благоприятни условия при 
изпълнение на обществената поръчка, предоставени му от притежателите на разрешението за употреба на 
лекарствените продукти по горецитираните Обособени позиции. От друга страна, като дългогодишен изпълнител 
на договори по ЗОП, участникът е реализирал на болничния пазар много големи количества медикаменти, което 
го поставя в позицията на търговец на едро, който договаря с производителите и техните представители в 
страната по-благоприятни търговски условия. При наличие на значителен брой сключени договори по ЗОП, 
участникът минимизира разходите си за доставка и транспорт, използвайки и не малката си складова база на 
територията на страната.  
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Въз основа на направените до момента констатации, отразени в Протокол № 3 и в настоящия 
Протокол № 4 комисията реши да допусне до по-нататъшно участие следните участници, за оферираните 
от тях Обособени позиции, а именно:  

 
1. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 107, 108, 179, 181, 182, 189, 190, 200, 

201, 223, 231, 253, 255, 256, 585, 586, 587, 588, 589, 599, 600, 753, 754, 755, 757, 760; 
2. „МЕДОФАРМА” ЕООД за Обособени позиции с №№ 27, 418, 420, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 

436, 439, 467, 468, 539, 542, 653; 
3. „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД за Обособени позиции с №№ 15, 16, 56, 519, 550, 617, 

622, 623, 624, 662; 
4. „МЕДЕКС” ООД за следните Обособени позиции №№ 8, 10, 11, 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, 327, 347, 354, 367, 387, 388, 408, 412, 413, 
418, 419, 424, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 472, 480, 483, 486, 499, 502, 506, 539, 542, 548, 552, 553, 564, 565, 578, 
580, 585, 590, 591, 592, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 616, 663, 664, 718, 752, 762, 763, 765, 766; 

5. „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД за Обособени позиции с №№ 8, 
13, 68, 70, 115, 223, 281, 294, 323, 328, 335, 337, 340, 424, 425, 435, 436, 458, 506, 647, 701; 

6. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за Обособени позиции с №№ 1, 3, 8, 9, 10, 15, 19, 25, 27, 32, 37, 45, 
48, 49, 51, 55, 58, 77, 79, 83, 94, 95, 97, 99, 103, 105, 106, 108, 112, 115, 121, 133, 134, 137, 139, 140, 142, 145, 172, 
173, 174, 175, 264, 265, 266, 271, 281, 282, 300, 301, 304, 320, 321, 343, 344, 345, 347, 353, 357, 361, 364, 367, 390, 
395, 409, 412, 419, 431, 435, 442, 444, 455, 458, 477, 479, 482, 502, 503, 513, 517, 523, 531, 534, 542, 552, 553, 556, 
562, 565, 567, 583, 595, 602, 613, 614, 615, 621, 629, 631, 632, 633, 634, 671, 676, 677, 678, 682, 690, 692, 693, 701, 
702, 714, 717, 720, 722, 738, 747, 752, 761; 

7. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 137, 138, 140, 142, 143, 162, 163, 164, 
166, 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; 

8. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за Обособени позиции с №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 58, 63, 66, 67, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 91, 94, 95, 97, 99, 103, 107, 108, 
109, 110, 112, 121, 127, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 148, 157, 158, 159, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 223, 224, 246, 247, 248, 260, 262, 263, 266, 267, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 296, 300, 301, 304, 
311, 320, 324, 344, 345, 346, 347, 352, 353, 361, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 376, 381, 390, 429, 444, 455, 461, 
462, 467, 468, 472, 477, 479, 480, 487, 499, 502, 523, 530, 531, 548, 551, 556, 560, 562, 564, 565, 567, 582, 583, 592, 
594, 595, 602, 603, 610, 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, 734, 735, 738, 748, 760, 768, 769; 

9. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД за Обособени позиции с №№ 157, 158, 159, 160, 162, 163, 
164, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 499; 

10. „ФАРКОЛ” АД  за Обособени позиции с №№ 1, 7, 9, 11, 18, 25, 29, 40, 49, 68, 69, 78, 83, 94, 114, 
115, 122, 180, 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, 316, 325, 329, 331, 334, 336, 337, 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, 585, 594, 604, 605, 611, 617, 618, 619, 621, 642, 660, 669, 670, 688, 689, 691, 703, 718, 720, 722, 726, 
732, 736, 739, 742, 753, 754, 756, 757, 758; 

11. „ЕКОС МЕДИКА” ООД за Обособени позиции с №№ 249, 250, 251, 252; 
12. „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД за Обособени позиции с №№ 136, 176, 177, 178, 524, 525, 526, 528. 
 
 
Комисията продължи своята работа с класиране на офертите на участниците по критерия за оценка – най-

ниска предложена цена, отразено в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол. 
При това комисията установи, че за следните Обособени позиции следните участници са предложили 

еднакви стойности за Обособена позиция, а именно:  
 
1. За Обособена позиция № 3 - Famotidine powd.inj. 20 mg+solv. 5 ml  x 1 участниците „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 
51 600,00 лв.; 

2. За Обособена позиция № 40 - Bisacodyl 5 mg, tb. x 30 участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и 
„ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 4,30 лв.; 

3. За Обособена позиция № 49 - Nystatin 500 000 IU, tb. x 20 участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 681,00 лв.; 
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4. За Обособена позиция № 107 - Heparin sodium sol.inj. i.v.  5000IU/ml 5 ml x 1 участниците „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 
108,00 лв. ; 

5. За Обособена позиция № 108 - Heparin sodium sol.inj- intra venous and subcutaneous. 5000 IU/ml 5 ml x 1 
участниците „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са предложили стойност за 
Обособена позиция в размер на 53 460,00 лв.; 

6. За Обособена позиция № 133 - Phytomenadion amp. 10 mg/ 1 ml x 1 участниците „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 
7 104,00 лв.; 

7. За Обособена позиция № 137 - Ehamsylate 250 mg  2 ml sol.inj.  x 1 участниците „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 
34 884,00 лв.; 

8. За Обособена позиция № 290 - Furosemide sol.inj. 10 mg/ml 2 ml x 1 участниците „МЕДЕКС” ООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 19 320,00 лв.; 

9. За Обособена позиция № 300 - Troxerutin 300 mg caps x 50 участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  
и „ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 875,00 лв.; 

10. За Обособена позиция № 301 - Troxerutin 20 mg/g, gel 40 g x 1 участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД и „ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 793,20 лв.; 

11. За Обособена позиция № 367 - Dexamethasone phosphate sol.inj. 4 mg 1 ml x 1 участниците „МЕДЕКС” 
ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са предложили стойност за Обособена 
позиция в размер на 11 880,00 лв.; 

12. За Обособена позиция № 412 - Ampicillin 1 g, Sulbactam 0,5 g powd.inj. x 1 участниците „МЕДЕКС” 
ООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 108 600,00 лв.; 

13. За Обособена позиция № 477 - Ciprofloxacin lactate sol.inf. 100 mg/10 ml x 5 участниците „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 5 
428,00 лв.; 

14. За Обособена позиция № 542 - Meloxicam sol.inj. 15 mg/1,5 ml x 1 участниците „МЕДОФАРМА” 
ЕООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 11 130,00 лв.; 

15. За Обособена позиция № 594 - Lidocaine hydrochloride 50 mg/g, ung 40 g x 1 участниците „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 122,00 лв.; 

16. За Обособена позиция № 660 - Diazepam 5 mg, tb. x 20 участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФАРКОЛ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 67,76 лв.; 

17. За Обособена позиция № 677 - Piracetam sol.inj. 3 g 15 ml x 1 участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД  и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са предложили стойност за Обособена позиция в размер на 21 565,00 лв.; 

 
В резултат на гореизложеното, на основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно реши да 

проведе публичен жребий между следните участници за следните Обособени позиции:  
1. За Обособена позиция № 3 - Famotidine powd.inj. 20 mg+solv. 5 ml  x 1 за определяне на първо място 

между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 
2. За Обособена позиция № 40 - Bisacodyl 5 mg, tb. x 30 за определяне на първо място между участниците 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФАРКОЛ”; 
3. За Обособена позиция № 49 - Nystatin 500 000 IU, tb. x 20 за определяне на второ място между 

участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД; 
4. За Обособена позиция № 107 - Heparin sodium sol.inj. i.v.  5000IU/ml 5 ml x 1 за определяне на първо 

място между участниците „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”; 
5. За Обособена позиция № 108 - Heparin sodium sol.inj- intra venous and subcutaneous. 5000 IU/ml 5 ml x 1 

за определяне на първо място между участниците „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД; 

6. За Обособена позиция № 133 - Phytomenadion amp. 10 mg/ 1 ml x 1 за определяне на първо място между 
участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

7. За Обособена позиция № 137 - Ehamsylate 250 mg  2 ml sol.inj.  x 1 за определяне на първо място между 
участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

8. За Обособена позиция № 290 - Furosemide sol.inj. 10 mg/ml 2 ml x 1 за определяне на първо място между 
участниците „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

9. За Обособена позиция № 300 - Troxerutin 300 mg caps x 50 за определяне на второ място между 
участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФАРКОЛ” АД; 

10. За Обособена позиция № 301 - Troxerutin 20 mg/g, gel 40 g x 1 за определяне на второ място между 
участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „ФАРКОЛ” АД; 
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11. За Обособена позиция № 367 - Dexamethasone phosphate sol.inj. 4 mg 1 ml x 1 за определяне на първо и 
второ място между участниците „МЕДЕКС” ООД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД; 

12. За Обособена позиция № 412 - Ampicillin 1 g, Sulbactam 0,5 g powd.inj. x 1 за определяне на първо 
място между участниците „МЕДЕКС” ООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

13. За Обособена позиция № 477 - Ciprofloxacin lactate sol.inf. 100 mg/10 ml x 5 за определяне на първо 
място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

14. За Обособена позиция № 542 - Meloxicam sol.inj. 15 mg/1,5 ml x 1 за определяне на второ място между 
участниците „МЕДОФАРМА” ЕООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

15. За Обособена позиция № 594 - Lidocaine hydrochloride 50 mg/g, ung 40 g x 1 за определяне на първо 
място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД са; 

16. За Обособена позиция № 660 - Diazepam 5 mg, tb. x 20 за определяне на първо място между 
участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД; 

17. За Обособена позиция № 677 - Piracetam sol.inj. 3 g 15 ml x 1 за определяне на първо място между 
участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

 
Жребият ще се проведе в заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II 

етаж на Терапевтичен блок  на 30.10.2017 г. от 13:00 часа. 
 
Комисията приключи работа в 19:30 часа. 
 
    
Десето заседание на комисията 
На 30.10.2017 г. в 13:00 часа горепосочената комисия се събра в заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” 

АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със следните задачи: 
 
1. да проведе публичен жребий за определяне на първо и второ място между участниците, 

предложили еднакви стойности за Обособени позиции с №№ 3, 40, 49, 107, 108, 133, 137, 290, 300, 301, 367, 
412, 477, 542, 594, 660 и 677;   

2.  да извърши окончателно класиране на участниците по Обособени позиции в откритата 
процедура. 

 
В 13:00 часа – определеният, начален час за провеждане на публичния жребий, не присъстваха  

представители на участниците.  
Комисията започна своята работа по провеждане на публичния жребий за всяка Обособена позиция, 

поотделно, както следва: 
 
1. За Обособена позиция № 3, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни пликове, 

единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия - лист с надпис „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД и покани маг. фарм. Татяна Петрова, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като маг. фарм. Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за 
Обособена позиция № 3. 

След това председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена позиция № 3. 

 
 2. За Обособена позиция № 40, председателят на комисията  разбърка запечатаните непрозрачни 
пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия – лист с надпис 
„ФАРКОЛ“ АД и покани д-р Недко Тодоров, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 
 След като д-р Тодоров изтегли плик, го отвори и прочете на глас името на изтегления участник, а именно 
„ФАРКОЛ“ АД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 40. 
 След това председателят на комисията отвори втория запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 40. 
 

3. За Обособена позиция № 49, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни пликове, 
единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия - лист с надпис „ФАРКОЛ“ АД и 
покани маг. фарм. Татяна Петрова, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 
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След като маг. фарм. Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „ФАРКОЛ“ АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена позиция 
№ 49. 

След това маг. фарм. Петрова отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се  класира на трето място за Обособена позиция № 
49. 

 
4. За Обособена позиция № 107, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия - лист с надпис „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и покани маг. фарм. Татяна Петрова, член на комисията, да изтегли един от двата 
плика. 

След като маг. фарм. Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на първо място за 
Обособена позиция № 107. 

След това председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена позиция № 
107. 

 
5. За Обособена позиция № 108, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия - лист с надпис „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на първо място за Обособена 
позиция № 108. 

След това Светозар Петков отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия участник, 
„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена позиция № 108. 

 
6. За Обособена позиция № 133, Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията, разбърка 

запечатаните непрозрачни пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а 
другия - лист с надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и покани Петинка Петрова, председател на комисията, да 
изтегли един от двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена 
позиция № 133. 

След това Петинка Петрова отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия участник, 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена позиция № 133. 

 
7. За Обособена позиция № 137, д-р Недко Тодоров, член на комисията, разбърка запечатаните 

непрозрачни пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия – лист с 
надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и покани Петинка Петрова, председател на комисията, да изтегли един от 
двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена 
позиция № 137. 

След това председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена позиция № 
137. 

 
8. За Обособена позиция № 290, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „МЕДЕКС” ООД, а другия – лист с надпис „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД и покани маг. фарм. Татяна Петрова, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като маг. фарм. Петрова изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на първо място за 
Обособена позиция № 290. 

След това председателят на комисият отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия 
участник, „МЕДЕКС” ООД, който по жребий се класира на второ място за Обособена позиция № 290. 
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9. За Обособена позиция № 300, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 
пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия – лист с надпис 
„ФАРКОЛ” АД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 300. 

След това Светозар Петков отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на другия участник - 
„ФАРКОЛ” АД, който по жребий се класира на трето място за Обособена позиция № 300. 

 
10. За Обособена позиция № 301, Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията, разбърка 

запечатаните непрозрачни пликове, единия от които съдържа лист с надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, а 
другия – лист с надпис „ФАРКОЛ” АД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата 
плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник - „ФАРКОЛ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена позиция № 301. 

След това Красимира Димитрова-Кирова отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другия участник - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на трето място за Обособена 
позиция № 301. 

 
11. За Обособена позиция № 367, председателят на комисията разбърка трите запечатани непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „МЕДЕКС” ООД, втория – лист с надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД, а третия – лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и покани д-р Недко Тодоров, член на комисията, 
да изтегли един от двата плика. 

След като д-р Тодоров изтегли един от трите плика го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 
367. 

След това д-р Тодоров изтегли един от двата останали запечатани непрозрачни пликове, отвори го и 
прочете на глас името на изтегления участник - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на 
второ място за Обособена позиция № 367. 

След това д-р Тодоров отвори и третия плик и прочете на глас името на участника, който по жребий се 
класира на трето място за Обособена позиция № 367, а именно „МЕДЕКС” ООД. 

 
12. За Обособена позиция № 412 председателят на комисията Петинка Петрова разбърка двата 

запечатани непрозрачни плика, единия от които съдържа лист с надпис „МЕДЕКС” ООД, а другия - лист с 
надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и изтегли един от пликовете. 

След като изтегли единия от двата плика, председателят на комисията го отвори и прочете на глас името 
на изтегления участник - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена 
позиция № 412. 

След това председателят на комисията отвори и другия плик и прочете на глас името на участника, който 
по жребий се класира на второ място за Обособена позиция № 412, а именно  „МЕДЕКС” ООД. 

 
13. За Обособена позиция № 477 председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликова, единия от които съдържа лист с надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, а другия – лист с надпис 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и покани Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията, да изтегли единия от 
двата плика. 

След като Красимира Димитрова-Кирова изтегли единия от двата плика го отвори и прочете на глас 
името на изтегления участник - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за 
Обособена позиция № 477. 

След това Красимира Димитрова-Кирова отвори и втория запечатан непрозрачен плик и прочете на глас 
името на участника, който по жребий се класира на второ място - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. 

 
14. За Обособена позиция № 542, д-р Тодоров, член на комисията, разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „МЕДОФАРМА” ЕООД, а другия – лист с надпис „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД и покани Петинка Петрова, председател на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, който по жребий се класира на второ място за Обособена позиция № 542, а именно „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД. 
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След това Петинка Петрова отвори и втория запечатан непрозрачен плик и прочете на глас името на 
другия участник, „МЕДОФАРМА” ЕООД, който по жребий се класира на трето място за Обособена позиция № 
542. 

 
15. За Обособена позиция № 594, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия – лист с надпис 
„ФАРКОЛ” АД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 594, а именно „ФАРКОЛ” АД. 

След това Светозар Петков отвори и втория запечатан непрозрачен плик и прочете на глас името на 
другия участник, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 594. 

 
16. За Обособена позиция № 660, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единия от които съдържа лист с надпис „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, а другия – лист с надпис 
„ФАРКОЛ” АД и покани Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Красимира Димитрова-Кирова изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името 
на изтегления участник - „ФАРКОЛ” АД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 
660. 

След това Красимира Димитрова-Кирова отвори и втория запечатан непрозрачен плик и прочете на глас 
името на другия участник - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за 
Обособена позиция № 660. 

 
17. За Обособена позиция 677 председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни пликове, 

единият от които съдържа лист с надпис „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, а другия – лист с надпис „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 677, а именно „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД. 

След това Светозар Петков отвори и втория запечатан непрозрачен плик и прочете на глас името на 
другия участник, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 677. 

 
След това комисията извърши окончателно класиране на офертите на участниците, отразено в 

Приложение 2 - Крайно класиране по Обособени позиции, което е неразделна част от настоящия протокол. 
 
Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 
          /Петинка Петрова/ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1. П 
    /Красимира Димитрова-Кирова/ 
 
 
   2. П 
      /маг. фарм. Татяна Петрова/ 
    
 
    3. П 
              /д-р Недко Тодоров/  
 
     
    4. П 
            /Светозар Петков/ 


