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УТВЪРДИЛ: 

 

Д-Р АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА 

Управител "МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ" ЕООД 

 

Дата на утвърждаване: 26.03.2021г. 

 

П Р О Т О К О Л 
№1/17.03.2021г.  

 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД 03-119/17.03.2021 г. на 

Управителя  на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ“ ЕООД, гр. Провадия за 

разглеждане на постъпилите оферти за участие във възлагане на обществена поръчка, 

ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР с предмет:  „Доставка на лекарствени 

продукти  за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС 

№ РД-11- 277/24.06.2020 г.“, публикувана в РОП при Агенцията за обществени поръчки, 

под номер 00080 – 2019 – 0022.   

 
На 17.03.2021 г., в 13:00 ч. на основание чл. 82, ал.4, т.4 от ЗОП в Заседателната 

зала на Възложителя, находяща се в административната му сграда, на адрес: гр. 

Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Желез Йорданов“ №1, започна работа 

Комисия назначена със Заповед № РД 03-119/17.03.2021 г. на Управителя  на „МБАЛ 

ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ“ ЕООД, гр. Провадия,  в следния състав: 

Председател: 

адв. Ганка Йост с професионална квалификация - правоспособен юрист, външен 

експерт, съгласно Договор за абонаментно правно обслужване. 

Членове: 

1. Катя Божилова, на длъжност „Главна медицинска сестра“, с професионална 

квалификация специалист „Здравни грижи“, при „МБАЛ Царица Йоанна - 

Провадия" ЕООД, гр. Провадия.  

2. Йорданка Вълчева, на длъжност „Старша медицинска сестра „ВО“, с 

професионална квалификация специалист „Здравни грижи“, при „МБАЛ 

Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия.  

 

           Комисията започна своята работа в пълен състав на заседание в пространството на 

Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти /ЛП/ за нуждите на  

лечебните заведения /ЛЗ/ в Република България /Еликтронна система/Система/, за да 

извърши оценка и класиране на постъпилите оферти и да поведе електронен търг в 

откритата от Министерство на здравеопазването /МЗ/ процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР по Рамково 

споразумение с предмет: „Доставка на лекарствени продукти  за нуждите на „МБАЛ 

ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 277/24.06.2020 г.“. 

 Процедурата на МЗ е регистрирана в АОП под № 00080-2019-0022 и е открита  

с Решение № РД -11-342/03.09.2019г. 
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 Председателят на комисията достъпи в Електронната система и визуализира 

списъка с офертите на участниците в настоящата процедура за ВЪТРЕШЕН 

КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР по Рамково споразумение 

 Установи се, че до крайния срок за подаване на оферти, чрез Електронната 

система са подадени следните оферти, а именно: 

 

 
№ Оферта на участник № на офертата 

 

 

1 „ФАРМНЕТ“ ЕАД № O4036 

 

2.  

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

№ O4083 

 

3  

„МЕДЕКС“ ООД 

№ O4248 

4 „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 

 

№ O5049 

 

След узнаване на участниците в поръчката, комисията съгласно чл. 51, ал.8 от 

ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП попълни декларации за липса на конфликт на 

интереси с участниците в процедурата, както и за това, че се задължават да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията, включително да 

опазват документите от неправомерен достъп предвид чл. 51, ал. 13 ППЗОП. 

Комисията продължи своята работа и пристъпи към отваряне на офертите в 

Елетронната система, по реда на тяхното подаване, както следва: 

  

 1.ОФЕРТА НА „ФАРМНЕТ“ ЕАД, ЕИК 202513217: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

 Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ФАРМНЕТ“ ЕАД, ЕИК 202513217 за оферираните от него  

ЛП. 

2.ОФЕРТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  
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 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

 Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194 за 

оферираните от него  ЛП. 

    3.ОФЕРТА НА „МЕДЕКС“ ООД, ЕИК 131268894: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

 Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „МЕДЕКС“ ООД, ЕИК 131268894 за оферираните от него  ЛП. 

 

  4.ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 203283623: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 203283623 за оферираните 

от него  ЛП. 

Комисията допусна участниците до отваряне на ценовите им предложения за 

оферираните от тях ЛП, както следва: 
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Обособена позиция №2 

Анатомо-

терапевти

чен код 

/АТС-код/ 

Международн

о непатентно 

наименование 

/INN/ 

Мярка 

/mg, 

tabl., 

ml.и др./ 

Коли

честв

о 

Допуснати участници 

N02AA01 Morphine mg 200 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД  

N02AB02 Pethidine mg 

500 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД,  

 

N02AX02 Tramadol 

mg/парен

терална 

4000 „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД 

„ФАРМНЕТ“ ЕАД 

 

N02AX02 Tramadol 

mg/перор

ална 

твърда 

2000 „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД 

„ФАРМНЕТ“ ЕАД 

 

N02AX52 

Tramadol, 

Paracetamol tabl 
5800 „МЕДЕКС“ ООД 

 

 

Комисията продължи своята работа. в 14,00 часа, в непроменен състав и място. 

Пристъпи се последователно към разглеждане на раздел „Предлагани ценови 

предложения“ на участниците, както следва: 

 1.ОФЕРТА НА „ФАРМНЕТ“ ЕАД, ЕИК 202513217: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително класиране и 

последващо провеждане на електронен търг, участника „ФАРМНЕТ“ ЕАД, ЕИК 

202513217  за оферираните от него  ЛП. 

 

   2.ОФЕРТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194 за оферираните от него  ЛП. 

 

  3.ОФЕРТА НА „МЕДЕКС“ ООД, ЕИК 131268894: 
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 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „МЕДЕКС“ ООД, 

ЕИК 131268894  за оферираните от него  ЛП. 

     

  4.ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 203283623: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „ФЬОНИКС 

ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 203283623  за оферираните от него  ЛП. 

     

 

След констатиране на горното, Председателя на комисията  извърши физическо 

допускане до класиране, чрез натискане на бутон „Допусни до класиране“ в края на всяко 

едно от ценовите предложения на участниците. 

Електронната система извърши предварително класиране на ценовите предложения 

на участниците автоматично, след което  се избра подменю „Класиране“ от основното 

меню „Процедури“ на Системата. Временното класиране на първоначално подадените в 

ЦП  на участниците се визуализира в Електронната система на ЦОПСЗ. 

На 17.03.2021год. в 14,38ч. в пространството на Електроннат система, в меню 

„процедури“, от подменю „Изпрати покана за електронен търг“ се изпрати  електронно 

съобщение до всички допуснати участници за провеждането на електронен търг. С 

поканата участниците бяха надлежно информирани за: резултатите от първоначалната 

оценка на всяка оферта, реда за свързване към използваното електронно оборудване, 

датата и часа за начало на електронния търг и стъпката за намаляване на цената при 

провеждането му. 

На 22.03.2021год. в 15.00ч. беше дадено началото на електронния търг. Същият 

приключи в Електронната система на 25.03.2021год. в 15.00 ч. 

На  26.03.2021год в 10.00часа, комисията извлече от Електронната система 

резултата от класирането след проведения електронен търг. 

Извършена бе проверка по чл.72 от ЗОП и се установи, че няма наличие на 

необичайно благоприятни ценови предложения.  

Комисията премина към извършване на окончателно класиране по номенклатури, 

както следва: 

 

 
№ АТС - код МНН/INN Лекарствена Първо място и цена Второ място и цена 



„МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ“ ЕООД,  ГР.ПРОВАДИЯ 
гр.Провадия, област Варна, община Провадия, п.к. 9200, ул.“Желез Йорданов“ №1; е-mail: mbalprovadia@abv.bg 

 
 

форма 

1 N02AA01 

Morphine 

парентерална „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от 

0,060322 лв.без ДДС 

няма 

2 N02AB02 

Pethidine 

парентерална „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от  

0,014000 

лв.без ДДС 

няма 

3 N02AX02 

Tramadol 

парентерална „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от 

0,007257 лв.без ДДС 

 

„ФЬОНИКС ФАРМА“ 

ЕООД с ппредлагана 

цена от 0,007260 лв.без 

ДДС 

 

4 N02AX02 

Tramadol 

перорална 

твърда 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от 

0,002024 лв.без ДДС 

 

„ФЬОНИКС ФАРМА“ 

ЕООД и „ФАРМНЕТ“ 

ЕАД с ппредлагана 

цена от 0,002027 лв.без 

ДДС 

 

5 N02AX52 

Tramadol, 

Paracetamol 

перорална 

твърда 
„МЕДЕКС“ ООД с 

ппредлагана цена от 

0,130000 лв.без ДДС 

 

няма 

 

 

 След извършване на горното, комисията предлага на Възложителя, класираните 

на първо място участници, след проведения Вътрешен конкурентен подбор по Рамково 

споразимение № РД-11- 277/24.06.2020 г. за номенклатурите, да бъдат определени за 

изпълнители за тези ЛП, при спазване изискванията на ПМС №146/2015год. 

  МОТИВИ НА КОМИСИЯТА: Класираните на първо място участници отговаря 

на изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя, представили са оферти, 

които напълно съответстват на всички изисквания по процедурата. Офертите на 

участниците, класирани на първо място, съдържат най – ниската предложена цена за 

номенклатурата ЛП, след проведения електронен търг в пространството на ЦОПСЗ. 

 С извършените действия, комисията приключи своята работа и предава 

настоящия протокол на Възложителя за произнасяне с решение. 

КОМИСИЯ: 

Председател:                                                                      Членове: 

адв. Г. Йост                                                                                  1. К.Божилова 

                                                            

                                                                                                         2. Й. Вълчева 
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