
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД
град Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 68, тел. 032 643284; тел./факс 032 643 241,

е-mail:  psichodis@abv.bg

  Д О К Л А Д 

По  чл.  60  от  ППЗОП  от  работата  на  Комисия,  назначена  със  Заповед  №
1315/21.12.2017  на  Управителя  на  „ЦПЗ  Пловдив“  ЕООД  за  възлагане  на  обществена
поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА
НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”

    На 21.12.2017 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017 г. на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;

         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.
се събра в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“

№ 68,  ет.  2,  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  постъпилите  оферти  за  участие  в
процедура по ЗОП  – публично състезание,  с  предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”. 

Председателят на комисията докладва, че от страна на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД на
29.11.2017 г. е извършено публикуване в Портала за обществени поръчки на Решение за
откриване  на  процедура,  изх.  №  1993/29.11.2017  г.  –  импорт  №  817272,  и  Обявление,
импорт № 817273, с посочен срок за получаване на офертите – 20.12.2017 г., 17,00 часа.
Обществената поръчка е публикувана на сайта на АОП под № 01077-2017-0003. 

Председателят получи Регистър на подадените оферти, както и постъпилите оферти,
за които се установи, че са подадени в първоначално обявения срок, и откри заседанието в
10,00  часа.  След  запознаване  със  списъка  на  участниците  в  настоящата  процедура,
председателят  и  членовете  на  Комисията  подписаха  декларации  за  отсъствието  на
обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията установи, че съгласно регистъра, в първоначално определения срок за
получаване на оферти,  са подадени 4 (четири) оферти за участие в настоящата процедура,
поставени  в  запечатан  непрозрачен  плик,  с  ненарушена  цялост,  надписани,  съгласно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:

1. “МЕДОФАРМА“  ЕООД,  Адрес  за  кореспонденция:  град  София  1784,  р-н
„Младост“,  ЖК „Младост“ № 1, бл.  38Б, офис сграда,  тел.  02/974 37 09, факс:
02/974 37 08, e-mail: ivailo.ganev@medochemie.com – вх. № 01/18.12.2017 г., 10,00
часа. 
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2. „Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД, Адрес: град София 1172, р-
н „Изгрев“, ул. „Г.М. Димитров“ № 1, тел. 02/960 37 80; факс: 02/962 41 27e-mail:
d.zaloznaya.hg@comleague.com – вх. № 2/18.12.2017 г., 11,00 часа.

3. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД,  Адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“
№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, тел. 02/8133 660, факс: 02/8133 666,
e-mail: office@sopharmatrading.bg – вх. № 3/20.12.2017 г., 11,30 часа.

4. „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, Адрес: град София 1700, ул. „Околовръстен път“
№ 199а, тел. 02/965 81 97, факс: 02/9658 172, e-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
– вх. № 4/20.12.2017 г., 14,00 часа.

Заседанието се провежда при условията на чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. На публичната част
от заседанието на комисията – за отваряне на получените оферти, не се явиха за присъствие
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово уведомяване. 

1. Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на подаването им и проверка на

съдържанието им. 
1.   "МЕДОФАРМА" ЕООД
Извърши се проверка за наличието на изготвен Списък на документите в офертата

на участника – констатира се наличието на  такъв.  Прочете се  Списъкът с  представени
документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си за
участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП,
като  офертата  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка,  съдържаща  отделен
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри”  с  ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от  членовете на  Комисията,  които подписаха и техническото предложение на
участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД.

2. „  Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД  
Извърши се проверка за наличието на изготвен Списък на документите в офертата

на участника – констатира се наличието на  такъв.  Прочете се  Списъкът с  представени
документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си за
участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП,
като  офертата  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка,  съдържаща  отделен
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри”  с  ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от  членовете на  Комисията,  които подписаха и техническото предложение на
участника „Търговска Лига Национален Аптечен Център“ АД.

3.   "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

2



Извърши се проверка за наличието на изготвен Списък на документите в офертата
на участника – констатира се наличието на  такъв.  Прочете се  Списъкът с  представени
документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си за
участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП,
като  офертата  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка,  съдържаща  отделен
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри”  с  ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от  членовете на  Комисията,  които подписаха и техническото предложение на
участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

4.   "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
Извърши се проверка за наличието на изготвен Списък на документите в офертата

на участника – констатира се наличието на  такъв.  Прочете се  Списъкът с  представени
документи. 

Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си за
участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП,
като  офертата  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка,  съдържаща  отделен
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри”  с  ценово
предложение.

Пликът  с  надпис:  „Предлагани  ценови  параметри”  не  беше  отворен  и  беше
подписан от  членовете на  Комисията,  които подписаха и техническото предложение на
участника „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД.

След  извършения  формален  преглед  на  офертата  приключи  публичната  част  на
заседанието и Председателят на Комисията закри заседанието. 

Комисията, в условията на закрито заседание, взе решение да продължи работа по
разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на
участниците, което заседание беше насрочено за провеждане на 28.12.2017 г..

Изготви се и се подписа Протокол № 1 за работата на Комисията.

    На 28.12.2017 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017 г. на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;

         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.
се събра в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“

№ 68,  ет.  2,  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  постъпилите  оферти  за  участие  в
процедура по ЗОП  – публично състезание,  с  предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”. 
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След  извършения  формален  преглед  на  офертите,  отразено  в  Протокол  №  1  от
работата  на  Комисията  от  21.12.2017  г.,  в  условията  на  закрито  заседание  Комисията
продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39,
ал.  2  от  ППЗОП  с  поставените  от  Възложителя  изисквания  към  личното  състояние  и
критериите за подбор на участниците.

Извърши се съпоставка между изготвения Списък и документите, съдържащи се в
офертата на участника, при което се констатира следното:

“МЕДОФАРМА” ЕООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата.
“Търговска  Лига  Национален  Аптечен  Център”  АД  –  описаните  в  списъка
документи се съдържат в офертата.
“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД –  описаните  в  списъка  документи  се  съдържат  в

офертата.
“ФЬОНИКС  ФАРМА”  ЕООД  –  описаните  в  списъка  документи  се  съдържат  в

офертата.

Председателят на Комисията прочете документите,  които участникът следва да е
представил в офертата си, съгласно изискванията на Възложителя, а именно: 
1.  Опис документите,  съдържащи се  в  офертата,  подписан от  участника –  попълва се
Образец № 1;
2. Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП)  за  участника  в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо –
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката – попълва се Образец № 2;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение,  в
случай,  че  участникът е  обединение,  което не  е  юридическо лице,  подписан от  лицата
включени в обединението. 
5.  Декларация  по  чл.  3,  т.  8  и  чл.  4  от  Закона  за  икономическите  и  финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 3;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник – попълва се Образец № 7;
7.  Декларация  от  членовете  на  обединението  –  попълва  се  Образец  №  8 (ако  е
приложимо)
8. Техническо предложение, съдържащо:
8.1.  документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
8.2. Техническо предложение –  техническото предложение на участника, изготвено и с
попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец  (Образец
№  9  и  Образец  №  9А),  при  съблюдаване  на  одобрената  техническата  спецификация,
изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката.
8.3. декларация за  съгласие с  клаузите  на  приложения проект на  договор -  попълва се
Образец № 4;
8.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;
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8.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки,  опазване на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и  условията  на  труд  -
попълва се Образец № 6;
9. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри" - „Ценово предложение” 

(Образец № 10 и Образец № 10А) се подготвя от участника на хартиен носител в
един оригинал; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя и на електронен носител – попълнено във
формат Excel. 

2.  Комисията  разгледа  представените  документи  по  същество,  анализира
съдържанието им и провери за съответствието им с изискванията за изпълнение на
поръчката  и  изискванията  към  участниците  в  процедурата,  съгласно
документацията за участие.

При тази проверка, Комисията констатира следното: 

2.1. Участникът  „МЕДОФАРМА“  ЕООД  е  представил  коректно  попълнен
ЕЕДОП, надлежно подписан. 

Декларирани са всички изискуеми реквизити, представено е оторизационно писмо
за оферираните номенклатурни единици. 

Комисията  констатира,  че  всички  документи,  съдържащи  се  в  офертата  на
участника,  са  изготвени  по  образец  от  документацията  за  участие  и  отговарят  на
предварително обявените от Възложителя условия. Офертата на участника съответства с
критериите за подбор и не се нуждае от допълнително представяне на информация. 

2.2. Участникът  „Търговска  Лига  Национален  Аптечен  Център“  АД,  е
представил коректно попълнен ЕЕДОП. Декларирани  са  всички  изискуеми  реквизити,
представено е оторизационно писмо за оферираните номенклатурни единици. 

Комисията  констатира,  че  всички  документи,  съдържащи  се  в  офертата  на
участника,  са  изготвени  по  образец  от  документацията  за  участие  и  отговарят  на
предварително обявените от Възложителя условия. Офертата на участника съответства с
критериите за подбор и не се нуждае от допълнително представяне на информация. 

Констатира  се  обаче,  че  представеният  ЕЕДОП  НЕ  Е  ПОДПИСАН  от  Таквор
Бохосян – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет – задължено лице
по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗОП чл. 40 ал. 1 от ППЗОП. Съдържащите се подписи на
останалите,  посочени  в  ЕЕДОП  лица,  са  правилно  определени,  предвид  статута  на
участника – АД. 

На основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато  е  налице  необходимост  от  защита  на  личните  данни  или  при  различие  в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата.

На основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ЗОП, на участника се дава
възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи  НОВ  ЕЕДОП  и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или
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допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

2.3. Участникът  „Софарма  Трейдинг“  АД  е  представил  коректно  попълнен
ЕЕДОП, надлежно подписан. 

Декларирани са всички изискуеми реквизити, представено е оторизационно писмо
за оферираните номенклатурни единици. 

Комисията  констатира,  че  всички  документи,  съдържащи  се  в  офертата  на
участника,  са  изготвени  по  образец  от  документацията  за  участие  и  отговарят  на
предварително обявените от Възложителя условия. Офертата на участника съответства с
критериите за подбор и не се нуждае от допълнително представяне на информация. 

2.4. Участникът  „Фьоникс  Фарма“  ЕООД  е  представил  коректно  попълнен
ЕЕДОП, надлежно подписан. 

Декларирани са всички изискуеми реквизити, представено е оторизационно писмо
за оферираните номенклатурни единици. 

Комисията  констатира,  че  всички  документи,  съдържащи  се  в  офертата  на
участника,  са  изготвени  по  образец  от  документацията  за  участие  и  отговарят  на
предварително обявените от Възложителя условия. Офертата на участника съответства с
критериите за подбор и не се нуждае от допълнително представяне на информация.

С оглед горепосочените констатации, на основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал.
8  и  9  от  ППЗОП, ще  бъде публикуван на  профила на  купувача  на  Възложителя  „ЦПЗ
Пловдив“  ЕООД  и  ще  бъде  изпратен  с  препоръчано  писмо  с  обратна  разписка  на
участниците в процедурата, с оглед предоставяне на възможност, в срок до 5 (пет) работни
дни от получаване на настоящия протокол, да представят нова информация, да допълнят
или да пояснят представената информация. 

Документите  се  предоставят  в  „ЦПЗ  Пловдив“  ЕООД,  град  Пловдив,  бул.
„Пещерско  шосе“  №  68  –  ет.  2,  Технически  сътрудник,  в  запечатан  плик  с  надпис:
„Допълнителни  документи  по  обществена  поръчка  с  предмет:  „ДОСТАВКА  НА
ЛЕКАРСТВЕНИ  ПРОДУКТИ  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  „  Ц  ПЗ  -  ПЛОВДИВ"  ЕООД”,  от:
…………………………………………,  на  вниманието  на  Комисията  за  провеждане  на
процедурата“.

Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54 ал. 9
от ППЗОП, като председателят на Комисията в изпълнение на чл. 54 ал. 4 т. 1 от ППЗОП
ще свика поредното заседание на Комисията. 

Изготви се Протокол № 2 за работата на Комисията.

На 08.01.2018 г. в 14,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017 г. на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
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4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;
         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.

се събра в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“
№  68,  ет.  2,  за  продължаване  на  действията  по  разглеждане,  оценка  и  класиране  на
постъпилите оферти за участие в процедура по ЗОП  – публично състезание,  с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ"
ЕООД”. 

На  предходното  заседание  на  Комисията  от  28.12.2017  г.  са  разгледани
представените документи по същество,  анализирано е  съдържанието им и е  извършена
проверка за съответствието им с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията
към участниците в процедурата, съгласно документацията за участие.

При  тази  проверка,  Комисията  е  констатирала,  че  представеният  ЕЕДОП  от
участника  „Търговска  Лига  –  Национален  Аптечен  Център“  АД НЕ Е ПОДПИСАН от
Таквор  Бохосян  –  Изпълнителен  директор  и  Председател  на  Управителния  съвет  –
задължено лице по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗОП чл. 40 ал. 1 от ППЗОП. На основание чл.
104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ЗОП, на участника е дадена възможност в срок до 5 (пет)
работни  дни  от  получаване  на  протокола да  представи  НОВ  ЕЕДОП  и/или  други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

В  законоустановения  срок,  съгласно  чл.  54  ал.  9  от  ППЗОП,  са  постъпили
допълнителни документи от участника, както следва: 

„Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД – вх. № 55/08.01.2018 г.,
13,00 часа.

„Търговска  лига  –  Национален    Аптечен  Център“  АД представя  ЕЕДОП
надлежно подписан. 

При това положение, Комисията приема, че участникът е представил допълнително
изисканите от Комисията документи. 

Допълнително  представените  документи  бяха  приложени  към  офертата  на
участника.

Направи се проверка за съответствието на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
включително на допълнително представените документи, и се установи, че документите по
чл. 39 ал. 2 от ППЗОП на „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД отговарят на
изискванията на Възложителя. 

С оглед изложеното, Комисията  р е ш и:
ДОПУСКА до участие в процедурата 
„МЕДОФАРМА“ ЕООД
„Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД
„Софарма Трейдинг“ АД
„Фьоникс Фарма“ ЕООД.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на предложенията за изпълнение
на поръчката. 
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Установиха се следните предложения по отношение на срок за доставка, срок на
годност и срок за отложено плащане: 

№ 
по 
ре
д

Име на участника Срок за 
доставка

Срок на 
годност

Отложен
о 
плащане

1. „Медофарма“ ЕООД 24 часа не по-
кратък от 
60 % 

30 дни

2. „Търговска лига Национален аптечен център“ 
АД

24 часа не по-
кратък от 
60 %

30 дни

3. „Софарма Трейдинг“ АД 24 часа не по-
кратък от 
60 %

30 дни

4. „Фьоникс Фарма“ ЕООД 24 часа не по-
кратък от 
60 %

30 дни

По  отношение  на  Техническите  предложения  на  допуснатите  участници,
Комисията констатира следното: 

1. Участник № 1 „МЕДОФАРМА“ ЕООД
Комисията разгледа обстойно представеното Техническо предложение на участника в

частта му, касаеща посоченото Търговско наименование и Опаковка. 
Констатира се, че за номенклатурите, за които участва, кандидатът е посочил търговско

наименование, което е в съответствие със Списъка на регистрираните лекарствени продукти
към Изпълнителна агенция по лекарствата, и по състав и количество на активното лекарствено
вещество  отговаря  на  международното  непатентно  наименование  (INN),  посочено  от
възложителя в номенклатурата на лекарствените средства.

Констатира се, че участникът е изготвил надлежно предложение, касателно срок на
доставка, срок на годност, срок на отложено плащане, както и другите обстоятелства, за
които се декларира в предложението за изпълнение на поръчката. 

Така  представеното  техническо  предложение  на  „МЕДОФАРМА“  ЕООД
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Участник № 2 „Търговска лига Национален аптечен център“ АД 
Комисията разгледа обстойно представеното Техническо предложение на участника в

частта му, касаеща посоченото Търговско наименование и Опаковка. 
Констатира се, че за номенклатурите, за които участва, кандидатът е посочил търговско

наименование, което е в съответствие със Списъка на регистрираните лекарствени продукти
към Изпълнителна агенция по лекарствата, и по състав и количество на активното лекарствено
вещество  отговаря  на  международното  непатентно  наименование  (INN),  посочено  от
възложителя в номенклатурата на лекарствените средства.
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Констатира се, че участникът е изготвил надлежно предложение, касателно срок на
доставка, срок на годност, срок на отложено плащане, както и другите обстоятелства, за
които се декларира в предложението за изпълнение на поръчката. 

Така представеното техническо предложение на „Търговска Лига – Национален
Аптечен Център“ АД ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Участник № 3 „Софарма Трейдинг“ АД
Комисията разгледа обстойно представеното Техническо предложение на участника в

частта му, касаеща посоченото Търговско наименование и Опаковка. 
Констатира се, че за номенклатурите, за които участва, кандидатът е посочил търговско

наименование, което е в съответствие със Списъка на регистрираните лекарствени продукти
към Изпълнителна агенция по лекарствата, и по състав и количество на активното лекарствено
вещество  отговаря  на  международното  непатентно  наименование  (INN),  посочено  от
възложителя в номенклатурата на лекарствените средства.

Констатира се, че участникът е изготвил надлежно предложение, касателно срок на
доставка, срок на годност, срок на отложено плащане, както и другите обстоятелства, за
които се декларира в предложението за изпълнение на поръчката. 

Така  представеното  техническо  предложение  на  „Софарма  Трейдинг“  АД
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Участник № 4 „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Комисията разгледа обстойно представеното Техническо предложение на участника в

частта му, касаеща посоченото Търговско наименование и Опаковка. 
Констатира се, че за номенклатурите, за които участва, кандидатът е посочил търговско

наименование, което е в съответствие със Списъка на регистрираните лекарствени продукти
към Изпълнителна агенция по лекарствата, и по състав и количество на активното лекарствено
вещество  отговаря  на  международното  непатентно  наименование  (INN),  посочено  от
възложителя в номенклатурата на лекарствените средства.

Констатира се, че участникът е изготвил надлежно предложение, касателно срок на
доставка, срок на годност, срок на отложено плащане, както и другите обстоятелства, за
които се декларира в предложението за изпълнение на поръчката. 

Така  представеното  техническо  предложение  на  „Фьоникс  Фарма“  ЕООД
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:

Допуска до разглеждане на депозираните ценови оферти участниците: 
“МЕДОФАРМА” ЕООД  
“Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД
“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  
„ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 

Комисията  р е ш и:
Съгласно изискванията на чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, ДА ИЗГОТВИ СЪОБЩЕНИЕ,

с което да обяви на Профила на купувача датата,  часа и мястото на отваряне на
Ценовите предложения на допуснатите участници – 15.01.2018 г. (понеделник) от 09,00

9



часа  в  административната сграда на  „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив,  бул.
„Пещерско шосе“  № 68,  ет.  2,  като  в  посочения ден  и час  Комисията  ще проведе
заседание  по  отваряне  и  оповестяване  на  Ценовите  предложения  на  допуснатите
участници.

Изготви се Протокол № 3 за работата на Комисията.

На 15.01.2018 г. в 9:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017 г. на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;

         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.
се събра в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“

№  68,  ет.  2,  за  продължаване  на  действията  по  разглеждане,  оценка  и  класиране  на
постъпилите оферти за участие в процедура по ЗОП  – публично състезание,  с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ"
ЕООД”. 

Настоящото заседание е за ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ на допуснатите
участници. Съобщението за отваряне на ценовите оферти е публикувано на Профила на
купувача на 08.01.2018 г. 

В обявения час за отваряне на ценовите предложения, не се явиха за присъствие
участниците  в  процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и
представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап
участници.  Ценовите  оферти  се  отвориха  по  реда  на  тяхното  постъпване,  като  преди
отварянето  на  всеки  плик  се  констатира,  че  същият  е  с  ненарушена  цялост  и  носи
подписите  на  членовете  на  комисията  –  адв.  Мария  Лесова,  Галя  Цекова,  Д-р  Милена
Трендафилова, Калина Петкова, Татяна Вълкова – подписали плика на първото заседание
на Комисията, проведено на 21.12.2017 г..

При отваряне на ценовите оферти на участниците, се констатира следното: 
1. Ценовата оферта на “Медофарма” ЕООД – при отваряне на плик „Ценова оферта”, се
констатира наличието на Ценова оферта на кандидата, видно от която същият е депозирал
ценово предложение за номенклатури с № № 7, 9, 18, 26, 34, 37, 79, 103, 105, 113, 139, 153,
154, 200, 223, 232, 233, 237, 238, 239, 240.

След  отварянето  на  плика,  Членовете  на  комисията  –  Галя  Цекова,  Д-р  Милена
Трендафилова и Татяна Вълкова подписаха съдържанието „Ценово предложение”. 

Председателят  на  Комисията  оповести  предлаганите  от  участника  цени  по
номенклатурите, за които същият участва и е депозирал ценово предложение. 
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2. Ценовата оферта на “Търговска лига – Национален аптечен център” ЕАД – Същата е
представена в запечатан непрозрачен плик. В плика се констатира наличието на Ценова
оферта  на  кандидата,  видно  от  които  същият  е  депозирал  ценово  предложение  за
номенклатури с № 2, 7, 9, 18, 20, 78, 89, 98, 104, 111, 159, 161, 178, 189, 196, 197, 228.

След  отварянето  на  плика,  Членовете  на  комисията  –  Галя  Цекова,  Д-р  Милена
Трендафилова и Татяна Вълкова подписаха съдържанието „Ценово предложение”. 

Председателят  на  Комисията  оповести  предлаганите  от  участника  цени  по
номенклатурите, за които същият участва и е депозирал ценово предложение.

3.  Ценовата  оферта  на  “Софарма  Трейдинг”  АД  -  Същата  е  представена  в  запечатан
непрозрачен плик. В плика се констатира наличието на Ценова оферта на кандидата, видно
от която същият е депозирал ценово предложение за номенклатури с № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104,
105, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 132, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 162, 163, 165,
166, 167, 168,  169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 190, 191, 193, 194, 195,
196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 222,
223, 225, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244.

След  отварянето  на  плика,  Членовете  на  комисията  –  Галя  Цекова,  Д-р  Милена
Трендафилова и Татяна Вълкова подписаха съдържанието „Ценово предложение”. 

Председателят  на  Комисията  оповести  предлаганите  от  участника  цени  по
номенклатурите, за които същият участва и е депозирал ценово предложение.

4. Ценовата оферта на “ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - Същата е представена в запечатан
непрозрачен плик. В плика се констатира наличието на Ценова оферта на кандидата, видно
от която същият е депозирал ценово предложение за номенклатури с № № 1,  2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 50, 51, 56,
57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99,
100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 152, 154,
155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186,
188, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 212, 214, 215, 219, 221, 225, 227,
231, 232, 233, 243.

След  отварянето  на  плика,  Членовете  на  комисията  –  Галя  Цекова,  Д-р  Милена
Трендафилова и Татяна Вълкова подписаха съдържанието „Ценово предложение”. 

Председателят  на  Комисията  оповести  предлаганите  от  участника  цени  по
номенклатурите, за които същият участва и е депозирал ценово предложение.

След запознаване с документите на участниците и направените разисквания,
Комисията единодушно взе следните решения:
1. За участника “Медофарма” ЕООД - представената ценова оферта е изготвена по вид и
начин, в съответствие с изискванията на закона и съгласно документацията по поръчката,
поради което следва да бъде допусната до разглеждане и оценка, съобразно предложените
цени по обособени позиции, за които участникът кандидатства.
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2. За участника “Търговска лига – Национален аптечен център” АД – представената ценова
оферта е изготвена по вид и начин, в съответствие с изискванията на закона и съгласно
документацията по поръчката, поради което следва да бъде допусната до разглеждане и
оценка,  съобразно  предложените  цени  по  обособени  позиции,  за  които  участникът
кандидатства.
3. За участника “Софарма Трейдинг” АД - представената ценова оферта е изготвена по вид
и начин, в съответствие с изискванията на закона и документацията по поръчката, поради
което следва да бъде допусната до разглеждане и оценка, съобразно предложените цени по
обособени позиции, за които участникът кандидатства.
4. За участника “Фьоникс Фарма” АД – представената ценова оферта е изготвена по вид и
начин, в съответствие с изискванията на закона и документацията по поръчката, поради
което следва да бъде допусната до разглеждане и оценка, съобразно предложените цени по
обособени позиции, за които участникът кандидатства.

Във  връзка  с  изложените  по-горе  мотиви,  Комисията  взе  единодушно  следното
решение:

Допуска всички участници до разглеждане на депозираните ценови оферти. 

Комисията нанесе в Таблица с наименование „Цени участници“ - Таблица № 1 –
неразделна част от настоящия протокол предлаганите от участниците  единични
цени без ДДС на номенклатурните единици, за които участниците кандидатстват,
като предложената най-ниска  цена  от  участник за  съответната номенклатурна
единица, се маркира в таблицата с потъмнен цвят на полето, в което е записано
ценовото предложение  на участника,  респ.  същият се  класира  на първо място за
посочената номенклатурна единица по предварително обявения критерий „най-ниска
цена“. 

Видно  от  изготвената  Таблица,  за  някои  от  позициите  има  двама  участника,
предложили еднаква стойност – единична цена без ДДС, за номенклатурни единици, както
следва: 

89 C03CA01 Furosemide 10mg-ml amp амп 10мг/мл

за която номенклатура участниците „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД и
„Софарма Трейдинг” АД са предложили една и съща единична цена без ДДС. 

93 B05CX01 Glucosa 5% 500ml банка 5%

за която номенклатура участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД са
предложили една и съща единична цена без ДДС.

159 R03AC02 Salbutamol  100 microgr,susp,inhal, флакон
100

микрогр,
за която номенклатура участниците „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД и
„Софарма Трейдинг” АД са предложили една и съща единична цена без ДДС. 

178 C01EB15 Trimetazidine dihydrochloride 35 mg prolong tabl табл 35 мг

за която номенклатура участниците „Търговска Лига – Национален Аптечен Център“ АД и
„Софарма Трейдинг” АД са предложили една и съща единична цена без ДДС. 
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Предвид  наличието  на  предложени  еднакви  цени  на  лекарствени  продукти,
предложени от 2-ма от участниците, съгласно посоченото по-горе в настоящия протокол,
ето защо и на осн. чл. 58 ал. 3 от ППЗОП, Комисията следва да проведе публичен жребий,
на който да се определи изпълнител в обществената поръчка за позиции с поредни номера
от  номенклатурата,  както  следва:  №  89,  93,  159  и  178,  за  които  двама  участника  са
предложили еднакви цени. 

Комисията  р е ш и:
Съгласно  изискванията  на  чл.  58  ал.  3  от  ППЗОП,  ДА  ИЗГОТВИ

СЪОБЩЕНИЕ, с което да обяви на Профила на купувача датата, часа и мястото на
провеждане  на  жребия  за  определяне  на  изпълнител  на  обществената  поръчка  за
позиции с поредни номера от номенклатурата, както следва: № 89, 93, 159 и 178, за
които  двама  участника  са  предложили  еднакви  цени,  както  следва:  29.01.2018  г.
(понеделник) от 09,00 часа в административната сграда на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД –
град  Пловдив,  бул.  „Пещерско  шосе“  №  68,  ет.  2,  като  в  посочения  ден  и  час
Комисията ще проведе публичен жребий.

Изготви се и се подписа Протокол № 4 от работата на Комисията.

На 29.01.2018 г. в 9:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1315/21.12.2017 г. на
Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  
Председател: 1. Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове: 
2. Д-р Милена Ангелова Трендафилова-Андонова – началник „ОГХС“;
3. Галя Иванова Цекова – главна мед. сестра;
4. Калина Петкова – Старша Мед. сестра „ОГХС“;

         5. Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека.
се събра в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“

№  68,  ет.  2,  за  продължаване  на  действията  по  разглеждане,  оценка  и  класиране  на
постъпилите оферти за участие в процедура по ЗОП  – публично състезание,  с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ"
ЕООД”. 

Настоящото  заседание  е  за  провеждане  на  жребий за  определяне  на изпълнител на
обществената  поръчка  за  позиции  с  поредни  номера  от  номенклатурата,  както
следва: № 89, 93, 159 и 178, за които двама участника са предложили еднакви цени.
Съобщението  за  провеждане  на  жребий  е  публикувано  на  Профила  на  купувача  на
25.01.2018 г. 
В обявения  час  за  провеждането  на  жребия,  не  се  явиха  за  присъствие  участниците  в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.

Преди да се пристъпи към провеждането на жребия, Председателят на Комисията
обобщи констатираното  от  членовете  на  Комисията,  непосредствено  след  започване  на
настоящото заседание по теглене на жребий, че в предходното свое заседание Комисията е
допуснала  грешка  в  преценката  на  обстоятелството,  че  е  необходимо  провеждане  на
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жребий  за  определяне  на  изпълнител  на  обществената  поръчка  за  пореден  №  от
номенклатурата, а именно: 
178 C01EB15 Trimetazidine dihydrochloride 35 mg prolong tabl табл 35 мг

За описания лекарствен продукт действително двама от участниците,  депозирали
оферта, са посочили еднакви цени, но трети участник в процедурата е посочил цена, която
е  по-ниска,  в  сравнение  с  двете  еднакви  цени  на  другите  двама  участника.   Както  е
посочено в Протокол № 4/15.01.2018 г. от работата на Комисията, изготвена е Таблица с
наименование „Цени участници“ - Таблица № 1 – неразделна част от протокола, с отразени
предлаганите от участниците единични цени без ДДС на номенклатурните единици. От
така изготвената таблица е видно, че за лекарственото средство от номенклатурна единица
№ 178 е налице предложение на участник, което е по-ниско в сравнение с предложените
цени на  другите  двама участника,  за  чиито предложения първоначално е  било обявена
необходимостта за провеждането на жребий. Очевидно в случая се касае за грешка, която
при констатирането й в настоящото заседание на Комисията, следва да бъде отстранена,
респ. не следва да се провежда жребий за посочената номеклатурна единица. 

Комисията пристъпи към провеждането на жребия със следните действия:

Председателят на Комисията на 2 (два) бели листа изписа: 
89 C03CA01 Furosemide 10mg-ml amp амп 10мг/мл амп

и отдолу на първия изписа – „Класира се на първо място „“Търговска лига – Национален
Аптечен  Център”  ЕООД”,  а  отдолу  на  втория  изписа  –  „Класира  се  на  първо  място
„Софарма Трейдинг” АД”.

Председателят на Комисията на 2 (два) бели листа изписа:
93 B05CX01 Glucosa 5% 500ml банка 5% банка

и отдолу на първия лист изписа – „Класира се на първо място „Софарма Трейдинг” АД, а
отдолу на втория лист изписа – „Класира се на първо място „Фьоникс Фарма” ЕООД”.

Председателят на Комисията на 2 (два) бели листа изписа:

159 R03AC02 Salbutamol  100 microgr,susp,inhal, флакон
100

микрогр,

и  отдолу  на  първия  лист  изписа  –  „Класира  се  на  първо  място  „Търговска  лига  –
Национален Аптечен Център” ЕООД”, а отдолу на втория изписа – „Класира се на първо
място „Софарма Трейдинг” АД”.

Трима  от  членовете  на  комисията  – Галя  Цекова,  Д-р  Милена  Трендафилова  и
Татяна Вълкова подписаха така изготвените листове за жребий. 

След  това,  поотделно  за  всяка  позиция  двата  листа  се  сгънаха  и  се  пуснаха  в
картонена кутия с капак, през изрязан върху капака отвор. Член на комисията – Татяна
Вълкова изтегли от кутията поетапно – за всяка позиция по един от двата листи, намиращи
се в нея. Така изтегленият лист се разгъна и Комисията констатира, че на същия се намира
надпис, както следва:
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За позиция № 89 – „Класира се на първо място „Софарма Трейдинг” АД.
За позиция № 93 – „Класира се на първо място „Фьоникс Фарма” ЕООД.
За позиция № 159 – „Класира се на първо място „Софарма Трейдинг” АД. 

За  потвърждаване  съдържанието  и  на  втория  лист,  Председателят  на  Комисията
разгъна и вторите листове от картонената кутия, като се установи, че на втория лист е
изписано  „Класира  се  на  първо  място”  и  съответно  -  името  на  другия  от  двамата
участници, измежду които се провежда жребият, а именно: за позиция № 89 – „Търговска
Лига – Национален Аптечен Център” АД, за позиция № 93 – „Софарма Трейдинг” АД и за
позиция № 159 – „Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД.

Листите от така проведения жребий се приложиха към настоящия протокол и са
неразделна част от него.

Въз основа на проведения жребий, Комисията определя за изпълнител в обществена
поръчка  с  предмет:  „Доставка  на  лекарствени средства  за  нуждите  на  „ЦПЗ Пловдив”
ЕООД за номенклатури, както следва:
№ 89 -  Furosemide 10 mg-ml amp., участникът „Софарма Трейдинг” АД.
№ 93 - Glucosa 5 % 500 ml, участникът „Фьоникс Фарма” ЕООД.
№ 159 – Salbutamol 100 microgr, susp, inhal, участникът „Софарма Трейдинг” АД.

Комисията  констатира,  че  не  е  подадена  нито  една  оферта  от  нито  един  от
участниците за следните лекарствени продукти от номенклатурата:

17 N05BA12 Alprazolam 1 mg. SR tabl
38 N05BA05 Chlorazepate potassium 5mg.tabl  
39 N05BA05 Chlorazepate potassium  10mg. Tabl.  
47 N06AB04 Citalopram 10mg. Tabl.  
54 J01FF01 Clindamycine  600 mg  tabl /caps
80 N06AB10 Escitalopram 20mg.tabl  
82 C01CA01 Etilefrine hydrochloride 10mg-ml  

106 C09CA01 Losartan potassium 50mg tabl.  
129 N05AH03 Olanzapin 15 mg velotab  tabl  
130 N05AH03 Olanzapin 20 mg velotab tabl  
131 N05AH03 Olanzapin 10mg flacon  

144 R06AD02 Promethazine  hydrochl, 25 mg tabl

146 N06BX03 Piracetam 200 mg/ml  5 ml amp

151 C04AD03 Pentoxifillin  400 mg  tabl

157 N05AX08 Risperidon  1mg/ml  30  ml

160 N06AB06 Sertraline100mg tabl

174 N05AC02 Thioridazine hydrochloride 25 mg tabl

180 N06AX05 Trazodone 150 mg prolonged  tabl

181 N06AX05 Trazodonr  300 mg prolonged tabl

187 N06BX18 Vinpocetin  5 mg tabl   
192 N05AE04 Ziprazidone 20 mg/ml   

202 N05CA19 Thiopental  sodium 1000 mg flacon

217 A02AD
Magnesii hydrochloride 158 mg   
Calcii  carbonas 190 mg   
E421  Manitol   

15



220 P03AX01     Aqua Isopropil Alc Glicerin Dimethicom in 100 ml
224 D11AX00 Bismuth Tribromophenate Juniper Tar           

226 N02AB03 Fentanyl 50microgr/ ml 2 ml
230 Combination:  Crategus  5,0  Convalaria   majalis  1,0  Adonis  vernalis  0,1
Valleriana 1,0  Cactus 0,3 Lobelia 1,

24
1

C08CA08 Nitreudipine 20 mg

Предвид  изложеното,  Комисията  предлага  на  Възложителя  ДА  ПРЕКРАТИ
процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Доставка  на  лекарствени
средства за нуждите на „ЦПЗ Пловдив” ЕООД, открита с Решение № 1220/29.11.2017 г., за
които  не  е  подадена  нито  една  оферта,  на  основание  чл.  110  ал.  1  т.  1  от  ЗОП  за
лекарствените продукти, подробно посочени по-горе, с номенклатурни единици №№ 17,
38, 39, 47, 54, 80, 82, 106, 129, 130, 131, 144, 146, 151, 157, 160, 174, 180, 181, 187, 192, 202,
217, 220, 224, 226, 230, 241.  

С  оглед  извършеното  класиране,  отразено  в  Таблица  с  наименование  „Цени
участници“ -  Таблица № 1, неразделна част от  Протокол № 4/15.01.2018 г.  и проведен
жребий,  Комисията  определя  за  изпълнител  на  доставки  от  предмета  на  поръчката
участниците, предложили най-ниски цени за съответните лекарствени продукти, съгласно
Таблица с наименование „Цени участници“ - Таблица № 1 – Таблица за класиране, както
следва:
1. “МЕДОФАРМА” ЕООД – за лекарствените продукти под № № 9, 26, 34, 37, 113, 153, 200, 223,
237, 238, 239, 240.
2. “ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД -  за лекарствените продукти
под № № 7, 20, 104, 161, 189, 196, 228.
3. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - за лекарствените продукти под № № 1, 8, 11, 12, 13, 22,  25,
27, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 79,
84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 101, 105, 108, 112, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125,
134, 135, 137, 140, 141, 143, 145, 152, 154, 156, 158, 159, 163, 165, 166, 167, 168,  169, 171,
172, 173, 175, 177, 179, 182, 183, 193, 194, 195, 201, 205, 206, 207, 210, 213, 215, 216, 218,
219, 222, 225, 229, 234, 235, 236, 242, 243, 244.
4. “ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - за лекарствените продукти под № № 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 46, 50, 51, 56, 57, 60, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78,
81, 83, 87, 90, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 109, 110, 111, 115, 119, 120, 123, 126, 127,
128, 132, 133, 136, 138, 139, 142, 147, 148, 149, 150, 155, 162, 164,  170, 176, 178, 184, 185,
186, 188, 190, 191, 197, 198, 199, 203, 204, 208, 209, 212, 214, 221, 227, 231, 232, 233.

Комисията  предлага  на  Възложителя  да  одобри  извършеното  класиране  и  да
определи изпълнители на обществената поръчка, посочените в Таблица с наименование
„Цени  участници“  -  Таблица  №  1“ участниците,  за  посочените  в  същите  лекарствени
средства,  за  които съответния участник е предложил най-ниска цена,  при условията на
приетата оферта и протоколите на Комисията. 

С така извършените действия, Комисията приключи своята работа по разглеждане,
оценяване и класиране на офертите в настоящата обществена поръчка.

Изготви се Протокол № 4 от работата на Комисията. 
Неразделна част от Доклада са Протоколите от работата на Комисията - № 1, 2, 3, 4

и 5, както и таблица – „Цени участници“.
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Настоящият  доклад,  съставен  на  основание  чл.  60  от  ППЗОП  и  подписан  на
10.07.2017 г.  в 10,00 часа, в един екземпляр, и цялата документация от процедурата,  се
предава на Възложителя, съгласно чл. 106 от ЗОП.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

Председател: ............................................................/п/ 
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Мария Лесова-Зенкова - адвокат

Членове: .......................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Д-р Милена Трендафилова-Андонова – Началник отделение „ОГХС“

..................................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Галя Цекова – Главна Мед. сестра

.......................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Калина Петкова – Старша мед. сестра „ОГХС“

..................................................................................... /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Татяна Вълкова – Магистър Фармацевт Аптека

Приел Доклада, ведно с Протоколите и документацията по процедурата:

31.01.2018 г., 13,00 часа …………………….. Д-р Мариана Господинова – 
Управител на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

01.02.2018 г., 14,00 часа 

УТВЪРДИЛ: 

…………………………

Д-р Мариана Господинова – 
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Управител на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД /п/
(заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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