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“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 
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Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 
 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 116/01.10.2019г. на Д-р Любомир 

БОЖКОВ, заместващ управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, съгласно Заповед № 

103/13.09.2019г., 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 2020г.“ 

 

 Днес, 28.10.2019г. (Понеделник), на основание разпоредбите на Глава 25, раздел 2 от 

ЗОП, в изпълнение на Решение №102/09.09.2019 г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, 

Комисията, назначена със Заповед № 116/01.10.2019г. на Д-р Любомир БОЖКОВ, заместващ 

управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, съгласно Заповед № 103/13.09.2019г., в състав: 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Бонка ПЕТРОВА – Н-к АСФБ 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 10,00 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 2020г.“.  

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците. 

Председателят на Комисията информира членовете й, че с Протокол №1 до етапа 

отваряне на Ценовите предложения, са допуснати всички участници в процедурата. 

Протоколът е изпратен до всички по електронна поща и е качен в профила на купувача, в 

сайта на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.  

Комисията отвори и оповести ценовите предложения, за всяка една номенклатурна 

единица по отделно, по реда на тяхното постъпване, като за повече яснота използваше и 
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данните от приложените в офертите цифрови носители. Така и съобразно Изискванията и 

указанията за участие в тази процедура, на оценка ще подлежат предложените цени за 

съответната номенклатурна единица. Предложените цени, за съответните единици на 

участниците, са описани в Приложение №1 неразделна част от този протокол.  

Комисията констатира, че по номенклатурни единици с №№ 19, 26, 45, 47-49, 53, 60, 

70, 73, 74, 76, 81, 89, 99, 100, 102, 107, 113, 114, 118-122, 124, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 149, 

151, 152, 165, 172, 175, 177, 183, 186, 187, 190-192, 195, 198, 215, 219, 228, 237, 240, 241, 244, 

254, 257, 259, 260, 263, 266-275, 279-283, 285, 288-292, 295, 302, 304, 308, 310, 318-320, 322, 325, 

326, 377-381, 435, 454, 455, 457, 576, няма подадени офертни предложения. Комисията 

прегледа подробно ценовите предложения на участниците по всяка една номенклатурна 

единица и ги съпостави с изискванията поставени от Възложителя по отношение на 

предлаганата форма на лекарственото средство (консуматив), както и по отношение на 

предлаганата мярка и количество. Комисията преизчисли предлаганата цена за единица 

количество в опаковката, предлагана от даден участник, когато в ценовата оферта, е 

предложена различна опаковка от посочената в колона “G” на Приложение №4.1 към 

Ценовата оферта.  

Преди да пристъпи към съпоставянето на ценовите предложения на участниците, 

Комисията провери съответствието на ценовите предложения с разпоредбата на чл.72, ал.1 

от ЗОП, а именно наличието на ценово предложение, което е с повече от 20% по-

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения в останалите оферти, за всяка 

една номенклатурна единица по отделно. С оглед на това Комисията констатира следното:  

 

 Участникът „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

451 0,008 0,010 0,008 < 0,010 

 

 Участникът „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, е представил следните ценови предложения, 

които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

4 3,752 4,010 3,752 < 4,010 

67 2,070 6,788 2,070 < 6,788 

92 1,480 1,588 1,480 < 1,588 

111 1,650 2,748 1,650 < 2,748 

193 8,450 9,789 8,450 < 9,789 

363 0,042 0,044 0,042 < 0,044 

364 0,073 0,074 0,073 < 0,074 
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Комисията отстранява от последващо участие „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, за: номенклатурна 

единица 142,  т.к. този участник е предложил медикамента Solutio hydrogenii peroxydati, в 

опаковка от литър, а не от 100 мл, така както е зададено от Възложителя; В този смисъл 

участника „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас не покрива техническите изисквания за доставка на 

гореописания медикамент и се отстранява от участие за него. 

Комисията отстранява от последващо участие „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, за номенклатурна 

единица 373,  т.к. този участник е предложил консуматив Пелени, а не Памперси за възрастни, 

така както е зададено от Възложителя; В този смисъл участника „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас не 

покрива техническите изисквания за доставка на гореописания консуматив и се отстранява от 

участие за него. 

 

 Участникът „Хелмед България” ЕООД, град София, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

331 0,050 0,060 0,050 < 0,060 

332 0,350 0,384 0,350 < 0,384 

335 0,165 0,191 0,165 < 0,191 

337 0,220 0,275 0,220 < 0,275 

338 0,650 0,865 0,650 < 0,865 

341 0,530 0,580 0,530 < 0,580 

344 3,580 4,004 3,580 < 4,004 

346 0,400 0,519 0,400 < 0,519 

347 0,398 0,538 0,398 < 0,538 

352 1,050 1,235 1,050 < 1,235 

357 0,246 0,267 0,246 < 0,267 

358 15,000 18,164 15,000 < 18,164 

368 1,250 2,342 1,250 < 2,342 

369 1,000 1,601 1,000 < 1,601 

370 0,880 0,923 0,880 < 0,923 

375 0,750 0,782 0,750 < 0,782 

376 0,398 0,542 0,398 < 0,542 

443 0,073 0,097 0,073 < 0,097 

445 0,073 0,144 0,073 < 0,144 

446 0,073 0,109 0,073 < 0,109 

447 0,073 0,093 0,073 < 0,093 

448 0,073 0,093 0,073 < 0,093 
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 Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

36 0,810 1,040 0,810 < 1,040 

59 2,290 3,287 2,290 < 3,287 

110 0,836 0,888 0,836 < 0,888 

115 0,550 1,068 0,550 < 1,068 

168 11,100 11,373 11,100 < 11,373 

181 7,710 9,097 7,710 < 9,097 

220 2,450 2,577 2,450 < 2,577 

236 0,990 1,675 0,990 < 1,675 

239 0,980 1,118 0,980 < 1,118 

297 1,850 2,033 1,850 < 2,033 

 

 Участникът „Елпак лизинг” ЕООД, гр.Варна, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

350 0,435 0,734 0,435 < 0,734 

450 0,012 0,024 0,012 < 0,024 

451 0,008 0,010 0,008 < 0,010 

452 0,006 0,008 0,006 < 0,008 

 

 Участникът „Софарма трейдинг”АД, гр. София, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

333 0,015 0,016 0,015 < 0,016 

336 0,158 0,180 0,158 < 0,180 

345 14,500 15,513 14,500 < 15,513 

367 0,505 0,622 0,505 < 0,622 

371 0,730 0,942 0,730 < 0,942 

441 0,145 0,251 0,145 < 0,251 

442 20,000 43,160 20,000 < 43,160 

452 0,006 0,008 0,006 < 0,008 

453 0,009 0,018 0,009 < 0,018 
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 Участникът „Търговска лига-ГАЦ” АД, гр.София, е представил следните ценови 

предложения, които съпоставени със средните цени на останалите участници, за съответната 

номенклатурна единица, са по-благоприятни с повече от 20%: 

 

Ном. единица № Предлагана цена Средна цена – 20% Резултат 

201 22,458 31,900 22,458 < 31,900 

 

С оглед на представените по-горе резултати, Комисията реши да изиска, съобразно 

разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на 

получаване на този протокол, от посочените по-горе участници подробни писмени обосновки 

за начина на определяне на цените на предлаганите от тях лекарствени продукти и/или 

консумативи. 

Участниците следва да съобразят своите обосновки с разпоредбата на чл.72, ал.2 и 3 от 

ЗОП. 

Комисията ще продължи своята работа след като бъдат представени или не изисканите от 

участниците обосновки на ценовите предложения по съответните номенклатурни единици. 

Копие от Протокола да се изпрати по електронна поща до всички участници, с искане за 

потвърждаващо получаването писмо, както и на основание чл.42, ал.2, т.4 от ЗОП Комисията 

публикува този протокол в Профила на купувача, в интернет страницата на Възложителя. 

Работата на Комисията приключи това заседание на 29.11.2019г. 

 

КОМИСИЯ: 

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

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. БОНКА ПЕТРОВА /................П..................../   

        

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

                 

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

                  

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

 

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


