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“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  № 2  
 

 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 „ЦПЗ - 

ПЛОВДИВ" ЕООД”  
 

     Днес, 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 „ЦПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”.  
  

 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; 
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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; 

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.  
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 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 

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. 
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 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 „ЦПЗ - 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.  

  

 

 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 

 


