
“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

  П Р О Т О К О Л  № 3 
от  разглеждането,  оценяването  и  класирането  на  постъпилите  оферти  за

провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „  Ц  ПЗ -
ПЛОВДИВ" ЕООД” 

    Днес, 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;
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. 
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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. 

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. 
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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.

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  
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“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 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.

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и е съставен в 1 (един)
екземпляр, който ще се съхранява към документацията на процедурата. 

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
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