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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 2020г.“ 

 

 

“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 
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, 06.12.2019г. (Петък), 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 14,00 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.“.  

 Председателят на комисията обяви, че с Протокол №2 от 28.10.2019г., изпратен до 

участниците на 29.11.2019г., е изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложените цени на някои от номенклатурните единици присъстващи в ценовите оферти на 

участниците, като комисията е 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: „РИДАКОМ” 

ЕООД, гр. София, „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, „Хелмед България” ЕООД, град София, „ФЬОНИКС 
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ФАРМА” ЕАД гр.София, „Елпак лизинг” ЕООД, гр.Варна,  „Софарма трейдинг”АД, гр. София, 

„Търговска лига-ГАЦ” АД, гр.София да представят изисканите обосновки. Председателят на 

Комисията докладва, че за всичките участници срокът за предоставяне на исканата информация e 

различен, като посочи, че всички 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 № 

451 на участника „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София изтича на 09.12.2019г. С писмо Вх. № 

302/04.12.2019г., получено чрез куриерска фирма, е входирана исканата обосновка от участника. В 

своята обосновка, участникът е посочил, че продукта по тази н.е. се произвежда от FL Medical, а 

участника е официален представител за България, и като такъв има споразумение за представяне 

на продуктите в България на по-ниска цена. Посочва още, че ниската цена се дължи както на 

преференциални условия за продажба, така и на оптимизиране на транспортни разходи, 

минимизиране на разходи за реклама, минимални надценки. С оглед на това, Комисията счита, че 

тези обстоятелства представляват изключително благоприятни условия, 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 номенклатурна единица № 451 на участника 

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

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

№№ 4, 67, 92, 111, 193, 363, 364, на участника „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас изтича на 04.12.2019г. С 

писмо Вх. № 306/05.12.2019г., получено чрез куриерска фирма, е входирана исканата обосновка от 

участника. В своята обосновка, участникът потвърждава предложените цени за номенклатурните 

единици, за които се изисква обосновката, като е посочил още, че предложените цени са 

съобразени с изключително благоприятни търговски условия предоставени от притежателя на 

разрешението за употреба. Освен това, посочват, че в цената на продуктите е калкулирана 

минимална печалба, както и че е изпълнител на множество договори по ЗОП, като по този начин 

договаря цени на едро с производителите. 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 №№ 4, 67, 92, 111, 193, 363, 364, на участника „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас и допуска 

същият да продължи своето участие в процедурата. 

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

№№ 331, 332, 335, 337, 338, 341, 344, 346, 347, 352, 357, 358, 368, 369, 370, 375, 376, 443, 445, 446, 

447, 448, на участника „Хелмед България” ЕООД, гр. София изтича на 09.12.2019г. С писмо Вх. № 

303/05.12.2019г., получено по електронна поща и чрез куриерска фирма, е входирана исканата 

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

медицински изделия, произведени в Китай и Индия, и са 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 
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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 №№ №№ 331, 332, 335, 337, 

338, 341, 344, 346, 347, 352, 357, 358, 368, 369, 370, 375, 376, 443, 445, 446, 447, 448, на участника 

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

процедурата.  

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

№ 36, 59, 110, 115, 168, 181, 220, 236, 239, 297, на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София 

изтича на 04.12.2019г. С писмо Вх. № 307/05.12.2019г., 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 № 36, 59, 110, 115, 168, 181, 220, 236, 239, 297 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 

№№ 350, 450, 451, 452, на участника „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна изтича на 04.12.2019г. С 

писмо Вх. № 301/04.12.2019г., 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 №№ 350, 450, 

451, 452 на участника „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна и допуска същият да продължи своето 

участие в процедурата. 

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

№№ 333, 336, 345, 367, 371, 441, 442, 452, 453, на участника „Софарма трейдинг”АД, гр. София 

изтича на 09.12.2019г. С писмо Вх. № 295/03.12.2019г., получено по електронна поща и по куриер, 

е входирана исканата обосновка от участника. В своята обосновка, участникът е посочил, че 
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цената за посочените номенклатурни единици е формирана в съответствие с националните 

регулативни 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 №№ 333, 336, 345, 367, 371, 441, 442, 452, 453 на участника „Софарма 

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

7. Срокът за получаване на обосновката за предлаганата цена, за номенклатурна единица № 

201 на участника „Търговска лига-ГАЦ” АД, гр.София изтича на 09.12.2019г. С писмо Вх. № 

294/02.12.2019г., получено чрез куриерска фирма, е входирана исканата обосновка от участника. В 

своята обосновка, участникът е посочил, че предложените продукти, оферирани под горните 

номенклатурни единици, са произведени от „Чайкафарма висококачествени лекарства“ 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, 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 номенклатурна единица № 201 на участника „Търговска лига-ГАЦ” 

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

 

На това заседание Комисията установи, че по номенклатурни единици №№ 21, 309, 328, 

451, 452  са предложени ценови оферти с едни и същи цифрови изражения, а именно:  

Ном.ед. 21 - „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 3,750 лева; 

     „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 3,750 лева. 

 

Ном.ед.  309 – „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас – 3,750 лева.  

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София – 3,750 лева; 

 

Ном.ед.  328 – „Хелмед България” ЕООД гр.София – 0,035 лева; 

               „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,035 лева. 

 

Ном.ед.  451 – „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София – 0,008 лева; 

             „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна – 0,008 лева. 

 

Ном.ед.  452 – „Елпак лизинг” ЕООД, град Варна – 0,006 лева; 
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                    „Софарма трейдинг”АД, гр. София – 0,006 лева. 

 

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

заседанието на комисията на 11.12.2019г. от 11:00 в Конферентната зала, в сградата на „СБАЛББ-

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

теглене на жребий на класираните на първо място оферти на участниците за горепосочените 

номенклатурни единици. 

 

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

участници. 

 

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 


