
“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  № 4 
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, 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”. 

1



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

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. 

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
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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.

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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