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По чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП 

От комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти подадени в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 
2018г.“, назначена със Заповед № 116/24.10.2017г. на Д-р Красимир КОВАШКИ 

И.д.Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД, (Заповед №111/18.10.2017г.) 

 

На 21.12.2017 г. приключи работата на назначената със Заповед № 

116/24.10.2017г. на Д-р Красимир КОВАШКИ И.д.Управител на СБАЛББ-Троян 

ЕООД, (Заповед №111/18.10.2017г.) комисия за провеждане на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 
консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2018г.“ 

Комисията проведе заседания на 24.10.2017 г., 08.11.2017 г., 07.12.2017г. и 

14.12.2017 г., за което са съставени протоколи, отразяващи нейната работа за 

провеждане на процедура публично състезание по Закона за обществените поръчки.  

За обществената поръчка е публикувано обявление в електронната страница на 

Агенцията за обществени поръчки под № 00186-2017-0004. В обявения срок за 

подаване на оферти в деловодството на СБАЛББ-Троян са постъпили 12 (дванадесет) 

оферти. 

Участниците в процедурата публично състезание подали оферти на хартиен 

носител са: 

 Участникът „Хелмед България” ЕООД, гр. София е представил оферта вх. № 

211/11.10.2017г.;   

 Участникът „Медофарма” ЕООД, гр. София, е представил оферта вх. № 

219/17.10.2017г.; 

 Участникът „Перфект медика” ООД, гр. Стара Загора, е представил оферта вх. 

№ 221/17.10.2017г.; 

 Участникът „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив е представил оферта 

вх. № 222/17.10.2017г.;  

 Участникът „Елпак лизинг” ЕООД, гр.Варна, е представил оферта вх. № 

223/17.10.2017г.; 

 Участникът „Интер бизнес 91” ЕООД, гр.София, е представил оферта вх. № 

224/17.10.2017г.;  

 Участникът „Софарма трейдинг”АД, гр.София, е представил оферта вх. № 

225/18.10.2017г.;  

 Участникът „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София, е представил оферта вх. № 

226/18.10.2017г.;  



 Участникът „ДИАМЕД” ООД, гр.София, е представил оферта вх. № 

227/18.10.2017г.;  

 Участникът „Драгнев и сие” ООД, гр. Габрово, е представил оферта вх. № 

228/18.10.2017г.;  

 Участникът „Търговска лига-НАЦ” АД, гр.София, е представил оферта вх. № 

229/18.10.2017г.;  

 Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД, гр.София, е представил оферта вх. № 

230/18.10.2017г.;  

Комисията констатира, че по номенклатурни единици с №№ 1, 5, 17, 20, 42, 45, 

46, 54, 69, 74, 75, 81, 100, 102, 103, 108, 109, 115, 117-119, 121, 125, 126, 130, 136, 149, 

150, 152, 153, 156, 176, 181, 184, 187, 193, 199, 200, 204, 211, 212, 223, 229, 231, 232, 234, 

235, 258-261, 269, 272-274, 276, 277, 284, 291, 292, 295, 305, 310, 324, 326, 329, 330, 384-

426, 458-463, 545-553, няма подадени офертни предложения, предвид на което 

предлага на Възложителя, процедурата само по тези номенклатурни единици, на 

основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, да бъде прекратена. 

Комисията извърши класиране на участниците, по всяка номенклатурна 

единица, за която има подадени оферти, като крайните резултати са обективирани в 

Протокол №4/14.12.2017г. 

Комисията на основание чл.107, ал.2, б.”а” от Закона за обществените поръчки 

отстрани от по – нататъшно участие участниците: 

- „Софарма трейдинг”АД, гр. София, за номенклатурна единица 99, т.к. този 

участник е предложил медикамент, който не отговаря на генеричното наименование 

заложено от Възложитея; номенклатурна единица 222, т.к. този участник е 

предложил медикамента Diclofenac, който не отговаря на процента съдържание на 

активно вещество заложено от Възложитея; за номенклатурна единица 304, т.к. този 

участник е предложил медикамента Ambroxol, който не отговаря на процента 

съдържание на активно вещество заложено от Възложитея; номенклатурна единица 

336, т.к. този участник е предложил консуматива Спринцовки двусъставни  50 сс, 

което не отговаря на характеристиката на консуматива, който е заложен от 

Възложителя; номенклатурна единица 373, т.к. този участник е предложил 

консуматива Бинт ластичен  5/10, който размер не отговаря на заложения от 

Възложителя; 

- „Елпак лизинг” ЕООД, гр.Варна, за номенклатурна единица 344, т.к. този 

участник е предложил консуматив Небулайзери, който не отговаря на 

предварително зададените условия на Възложителя; 

- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, за номенклатурна единица 143,  т.к. този 

участник е предложил медикамента Spiritus vini, който не отговаря на процентно 

съдържание на алкохол, зададено от Възложителя; номенклатурна единица 160,  т.к. 

този участник е предложил медикамента Cefalexine, който не отговаря на 

количеството активно вещество, зададено от Възложителя. 

- „Хелмед България” ЕООД, град София за номенклатурна единица 352, т.к. 

този участник е предложил консуматив Сет (игли) за плеврална пункция, не 

отговаря на заложените изисквания от Възложителя; 

- „Истлинк България” ЕООД, град Пловдив, за номенклатурна единица 336, т.к. 

този участник е предложил консуматива Спринцовки двусъставни  50 сс не отговаря 

на характеристиката зададена от Възложителя; 



- „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София, за номенклатурни единици №№ 478 – 507 

включително, поради непредставяне на исканите мостри и декларирането на 

обстоятелството, че предлаганите от тях консумативи не са съвместими с диспенсър 

BD Sensi-Disk/8/. 

Комисията, след като прецени и съпостави ценовите предложения на някои от 

участниците с останалите, за съответната номенклатурна единици установи, че са 

налични разлики с повече от 20% от средната стойност на останалите участници. 

Ето защо Комисията изиска, съобразно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, в срок до 

5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване протокола, от посочените в 

него участници, подробни писмени обосновки за начина на определяне на цените на 

предлаганите от тях лекарствени продукти и/или консумативи. Всички участници 

изпратиха своите обосновки в срок и същите бяха приети единодушно от комисията. 

Предвид на факта, че офертите на някои от участниците по номенклатурни 

единици №№ 293, 302, 332, 347, 360, 557, са с едни и същи цифрови изражения, 

комисията взе следното решение: 

На основание чл.58, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки Комисията да проведе публично жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти. 

Жребият се проведе на 14.12.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Конферентната 

зала в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД. 

След провеждане на публичният жребии, комисията извърши подробно 

класиране на участниците в процедурата,  което е обективирано в Протокол 

№4/14.12.2017г., неразделна част от този доклад и от процедурата. 

Предложение 

за сключване на договор с класираните на първо място участници 

 

УВАЖАЕМА Д – Р ДУДЕВСКА, 

Комисията прави предложение за сключване на договор с класираните на 

първо място участници, по отделни номенклатурни единици, подробно описани в 

Протокол №4/14.12.2017г., както и в приложението към него. 

Към настоящия доклад прилагаме всички документи, изготвени в хода на 

работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 

мнения и др., както и цялата документация за проведената процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за 
нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2018г.“ 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

ЧЛЕНОВЕ:      

1. БОНКА ПЕТРОВА /............/П/.............../      2. Д-Р ИВАНКА КОПРИНСКА  /............/П/................../   

 

3. ЙОРДАНКА ПОПСКА     /.........../П/............../         4.  ПОЛЯ ИГНАТОВСКА /............./П/.............../  

 

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 


