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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” 

ЕООД - Троян, за 2017г.“ 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 159/15.11.2016 на Управителя на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, със задача да разгледа, оцени и класира 

офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, 

Троян за 2017г.“ 

 

 Днес, 09.01.2017г. (Понеделник), на основание разпоредбите на Глава 25, раздел 2 от ЗОП, в 

изпълнение на Решение №141/17.10.2016 г.  на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, Комисията, 

назначена със Заповед № 159/15.11.2016 г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Д-р Любомир БОЖКОВ – Н-к ФО на СБАЛББ Троян 

     2. Д-р Нина ТОДОРОВА - Н-к кл. Лаборатория 

3. Йорданка ПОПСКА – Биолог 

                                   4. Поля ИГНАТОВСКА – Управител аптека 

 

Резервни членове 1. Дилянка ЧЕРВЕНКОВА - Главна мед. сестра 

         2. Розита СПАСОВСКА – счетоводител СБАЛББ 

се събра в 10,30 часа в Конферентната зала в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, за да 

продължи с разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2017г.“.  

 Председателят на комисията обяви, че с Протокол №2 от 12.12.2016г., е изискана подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложените цени на някои от номенклатурните 

единици присъстващи в ценовите оферти на участниците, като е комисията определила 5 (пет) –

дневен срок от получаването на протокола за представянето на обосновката, като срокът се 

изчислява в календарни дни съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП. Комисията е 

определила 5 (пет) дневен срок на участниците: „Софарма трейдинг”АД, гр. София, „Елпак 

лизинг” ЕООД, гр.Варна, „Агарта –ЦМ” ЕООД, град София, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София,  

„Хелмед България” ЕООД, град София, „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, 

гр.София, „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, , да представят изисканите обосновки. 

Председателят на Комисията докладва, че за всичките участници срокът за предоставяне на 

исканата информация различен, като посочи, че всичките искани обосновки са постъпили към 

днешна дата. Комисията след като се запозна с тях, обсъди и разгледа по същество постъпилите 

обосновки, предлага следното:  

1. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 138, 139, 225, 334, 352, 356, 362, 369 и 370 на участника „Софарма трейдинг”АД, гр. София 

изтича на 04.01.2017г. С писмо Вх. № 321/30.12.2016г., получено по електронна поща и по факс, е 

входирана исканата обосновка от участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че цената 

за посочените номенклатурни единици е формирана в съответствие с националните регулативни 
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механизми. Посочват още, че се ползват с изключителни условия като дистрибутор на посочените 

фирми производители, всички предлагани медицински изделия отговарят на българските и 

европейските стандарти. Посочват, че оферираните цени за процедурата са формирани, след като 

са взети предвид под внимание търговските условия по сключените договори между 

производители и доставчици и „Софарма трейдинг”АД, гр. София, предвид и на което позлват 

изключително благоприятни търговски отстъпки. С оглед на това, Комисията счита, че тези 

обстоятелства представляват изключително балгоприятни условия за този участник, а самата 

обосновка е реална, фактически обонснована и съответства на обективната действителност. В този 

смисъл, Комисията приема така представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за 

номенклатурни единици №№ 138, 139, 225, 334, 352, 356, 362, 369 и 370 на участника „Софарма 

трейдинг”АД, гр. София и допуска същият да продължи своето участие в процедурата. 

2. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 541 и 542 на участника „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна изтича на 03.01.2017г. С писмо Вх. 

№ 317/30.12.2016г., получено чрез куриерска фирма, е входирана исканата обосновка от 

участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че фирмата е официален оторизиран 

представител на всички продукти, които предлага, директната доставка, без допълнителни 

посредници, предразполага към постигане на преференциални цени. По предложените цени за 

тези номенклтурни единици, участника е договорил специална цена с производителя, посочва 

още че има и специализиран собствен транспорт, разполага със собствени база, офиси, складове и 

финансов ресурс. С оглед на това, Комисията счита, че тези обстоятелства представляват 

изключително благоприятни условия за този участник, а самата обосновка е реална, фактически 

обоснована и съответства на обективната действителност. В този смисъл, Комисията приема така 

представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за номенклатурни единици №№ 541 и 542  

на участника „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна и допуска същият да продължи своето участие в 

процедурата. 

3. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 344, 367, 539 на участника „Агарта –ЦМ” ЕООД, град София изтича на 03.01.2017г. С писмо 

Вх. № 320/30.12.2016г., получено чрез куриерска фирма, е входирана исканата обосновка от 

участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че фирмата е повече от 22 години на 

българския пазар, цените на продуктите за тези обособени позиции са специално договорени с 

производителите (Unimax Medical, Mercator, Well Lead), същите им предлагат изключително 

благоприятни условия за всички предлагани продукти. Уведомява комисията, че не получава 

държавна субсидия, разполага с необходимите складови бази, транспорт и добре организиран 

екип от специалисти, като е посочил още, че притежава няклко сетификата по стандарта ISO и 

OHSAS. С оглед на това, Комисията счита, че тези обстоятелства представляват изключително 

балгоприятни условия за този участник, а самата обосновка е реална, фактически обонснована и 

съответства на обективната действителност. В този смисъл, Комисията приема така представената 

обосновка за критерия „предлагана цена“ за номенклатурни единици № 344, 367, 539 на участника 

„Агарта –ЦМ” ЕООД, град София и допуска същият да продължи своето участие в процедурата. 

4. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурнa единицa № 

17 и 289 на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София изтича на 03.01.2017г. С писмо Вх. № 
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318/30.12.2016г., получено по електронна поща и в последствие чрез куриерска фирма, е 

входирана исканата обосновка от участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че 

потвърждава посочените цени за номенклатурните единици и уведомява комисията, че поради 

наличието на дълготрайни търговски отношения и с оглед на търговските условия на 

производителите, с които участника е контрагент, производители на лекарствени продукти, може 

да предложи конкурентни цени. С оглед на това, Комисията счита, че тези обстоятелства 

представляват изключително балгоприятни условия за този участник, а самата обосновка е реална, 

фактически обонснована и съответства на обективната действителност. В този смисъл, Комисията 

приема така представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за номенклатурни единици 

№ 17 и 289 на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София и допуска същият да продължи 

своето участие в процедурата. 

5. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 349, 362, 364, 365, 371, 374, 376 и 379 на участника „Хелмед България” ЕООД, гр. София 

изтича на 03.01.2016г. С писмо Вх. № 01/03.01.2017г., получено по електронна поща, е входирана 

исканата обосновка от участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че главно търгува с 

медицински изделия, произведени в Китай и Индия, като в своята дейност си сътрудничи с 

фирми като АТМ (Китай), СУК (Китай), Анджи Спенк(Китай), и Харсория (Индия) от дълги 

години, оторизирани са като дистрибутор на техните продукти в България, предвид на което 

ползват различни отстъпки от цените на техните продукти, в зависимост от достигнатия годишен 

оборот, което им позволява да предлага повече от половината от тези отстъпки предоставя на 

здравни заведения, с които работи. Като доказателство за ниските цени и изпитаното в практиката 

качество са подписаните над 130 договора за доставки на медицински консумативи със здравни 

заведения на територията на Република България, както и други факти и обстоятелства. С оглед 

на това, Комисията счита, че тези обстоятелства представляват изключително благоприятни 

условия и икономичност, при изпълнението на обществената поръчка за този участник, а самата 

обосновка е реална, фактически обоснована и съответства на обективната действителност. В този 

смисъл, Комисията приема така представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за 

номенклатурни единици №№ 349, 362, 364, 365, 371, 374, 376 и 379 на участника „Хелмед 

България” ЕООД, гр. София и допуска същият да продължи своето участие в процедурата. 

6. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 117, 196, 254 и 275 на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, 

гр.София изтича на 04.01.2017г. С писмо Вх. № 08/05.01.2017г., получено чрез куриерска фирма, е 

входирана исканата обосновка от участника, като тук следва да се уточни, че пощенското клеймо 

е с дата 04.01.2017, предвид на което обосновката се явява подаден в срок. В своята обосновка, 

участникът е уточнил, че за н.е. 117 предлаганат цена е преизичслена от него още с подаване на 

ценовото предложение, като направеното преизчисление от комисията е неоснователно. 

Потвърдил е посочената от него цена в размер на 2,730 за н.е. 117. Уточнил е още, че за н.е. 254 

предлаганат цена е преизичслена от него още с подаване на ценовото предложение, като 

направеното преизчисление от комисията е неоснователно. Потвърдил е посочената от него цена 

в размер на 8,960 за н.е. 254. Участникът е посочил, че предложените продукти, оферирани под 

горните номенклатурни единици, са произведени от „Чайкафарма висококачествени лекарства“ 
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АД, с което дружество имат дългогодишни договорни отношения, като в резултат на това и на 

безупречната търговска практика, получават и търговски отстъпки и префернции, което е 

предпоставка за предложените цени. С оглед на това, Комисията счита, че тези обстоятелства 

представляват изключително благоприятни условия за този участник, а самата обосновка е реална, 

фактически обоснована и съответства на обективната действителност. В този смисъл, Комисията 

приема така представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за номенклатурни единици 

№№ 196 и 275 на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, гр.София и 

допуска същият да продължи своето участие в процедурата. Комисията прави следното уточнение 

по повод изисканите обосновки от този участник за н.е. 117 и 254, а именно: комисията 

неправилно е преизчислила предлаганите ценови параметри за тези н.е., като възражението на 

участника се явява основателно и следва да бъде уважено, т.к. участника е преизчислил 

предварително ценовите си предложения съобразно изисканата от възложителя мярка. В този 

смисъл ценовата оферта на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, 

гр.София за н.е. 117 е 2,730 лева и за н.е. 254 – 8,960 лева. При така предложените цени и 

съпоставени със средната цена на останалите участнице, същите не се явяват по-благоприятни с 

повече от 20%. 

7. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурни единици 

№№ 348, 360, 361, 366, 368, 372, 373, 378 на участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив 

изтича на 03.01.2017г. С писмо Вх. № 319/30.12.2016г., получено по електронна поща, е входирана 

исканата обосновка от участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че главно търгува с 

медицински консумативи, произведени в Китай, Малайзия и Хонг-Конг от дълги години. 

Посочват, че позициите, за които се иска обосновка са от директния внос на фирмата, без 

посредничество. Посочват още, че за всички позиции ползват едногодишен стоков кредит от 

производителите, както и други обстоятелства. С оглед на това, Комисията счита, че тези 

обстоятелства представляват изключително благоприятни условия и икономичност, при 

изпълнението на обществената поръчка за този участник, а самата обосновка е реална, фактически 

обоснована и съответства на обективната действителност. В този смисъл, Комисията приема така 

представената обосновка за критерия „предлагана цена“ за номенклатурни единици №№ 348, 360, 

361, 366, 368, 372, 373, 378  на участника „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив и допуска 

същият да продължи своето участие в процедурата.  

На това заседание Комисията установи, че по номенклатурни единици №№ 15, 108, 178, 

242, 278, 286, 291, 330, 331, 332, 336, 340, 345, 362, 363, 375,   са предложени ценови оферти с едни 

и същи цифрови изражения, а именно:  

Ном.ед. 15 - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 2,700 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 2,700 лева. 

 

Ном.ед.  108 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 2,600 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 2,600 лева. 

 

Ном.ед.  178 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 0,970 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,970 лева. 
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Ном.ед.  242 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 0,340 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,340 лева. 

 

Ном.ед.  278 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 0,780 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,780 лева. 

 

Ном.ед.  286 – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 0,860 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,860 лева. 

 

Ном.ед.  291 - ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 1,300 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 1,300 лева. 

 

Ном.ед.  330 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,036 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,036 лева. 

 

Ном.ед.  331 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,048 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,048 лева. 

 

Ном.ед.  332 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,070 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,070 лева. 

 

Ном.ед.  336 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,036 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,036 лева. 

„Хелмед България” ЕООД, гр. София – 0,036 лева 

„Агарта –ЦМ” ЕООД, град София – 0,036 лева 

 

Ном.ед.  340 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,264 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,264 лева. 

 

Ном.ед.  345 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 0,036 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,036 лева. 

 

Ном.ед.  362 - „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,022 лева. 

„Хелмед България” ЕООД, гр. София – 0,022 лева 

„Агарта –ЦМ” ЕООД, град София – 0,022 лева 

 

Ном.ед.  363 - „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,360 лева. 

„Хелмед България” ЕООД, гр. София – 0,360 лева 

 

Ном.ед.  375 - „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив – 1,152 лева; 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” 

ЕООД - Троян, за 2017г.“ 

           „Хелмед България” ЕООД, гр. София – 1,152 лева 

 

Комисията взе решение, на основание чл.58, ал.3 от ЗОП да покани всички участници на 

заседанието на комисията на 12.01.2017г. от 14:00 в Конферентната зала, в сградата на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, град Троян, ул.“Васил Левски“ №253, на което заседание ще се проведе публичното 

жребий на класираните на първо място оферти на участниците. 

 

Копие от Протокола да се изпрати по ел. поща, с искане за потвърждение, до всички 

участници. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ   /.............П.................../ 

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. Д-Р ЛЮБОМИР БОЖКОВ /..................П................../   

        

           2. Д-Р НИНА ТОДОРОВА  /....................П.................../   

                 

                           3. ЙОРДАНКА ПОПСКА     /....................П................../   

                  

                          4.  ПОЛЯ ИГНАТОВСКА /....................П................../  

 


