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УТВЪРДИЛ: На основание чл.2 от       

ЗЗЛД 

                   ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ, ДМ – 

                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

                   Дата: 05.11.2018 г. 

 
 

ДОКЛАД 

по чл. 60 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП 

 Настоящият доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал.1 от 
ЗОП се съставя по повод приключване на работата на комисията по работата на комисията по 

разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура с 

предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД и изготвен 

Протокол№ 1/31.10.2018 г. 
 

I. Състав на комисията 

 

Председател: На основание чл.2 от ЗЗЛД – лекар анестезиолог, реаниматор ОАИЛ; 

Членове: 1. На основание чл.2 от ЗЗЛД – лекар ендокринолог и вътрешни болести I-Вътрешно 

отделение в „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД; 

2. На основание чл.2 от ЗЗЛД – ръководител на Болнична аптека в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД; 

3. На основание чл.2 от ЗЗЛД – хирург в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД  за член на комисията; 

4. На основание чл.2 от ЗЗЛД –н-к отдел „ИДСК” в дирекция „Здравеопазване” на Столична 

община; 

5. На основание чл.2 от ЗЗЛД - адвокат; 

6. На основание чл.2 от ЗЗЛД - икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД; 

 

Резервени членове: 

1. Зам. Председател – На основание чл.2 от ЗЗЛД – н-к ОАИЛ, зам директор; 

„Организация” в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Резервен член – На основание чл.2 от ЗЗЛД –хирург в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД. 

 

Резервени членове: 

1. Зам. председател – На основание чл.2 от ЗЗЛД – н-к ОАИЛ, зам директор; 

„Организация” в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Резервен член – На основание чл.2 от ЗЗЛД – хирург  в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД; 

 

В хода на работата в състава на комисията не са настъпили промени. 

 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 

 



 

2 

 

Заповед № 981/01.10.2018г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД .  

 

III. Кратко описание на работния процес 

След изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят е назначил комисия по чл. 

103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която е определил: 

- поименния състав и лицето, определено за председател; 

- сроковете за извършване на работата; 

- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване 
работата на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от Договора за 

функциониране на Европейския съюз принципи на равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и в 

съответствие с разпоредбите на чл. 51-54, 58, ал.2, 59, 60 и 61 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, чл. 

104, ал. 2-4 от ЗОП 

Всеки един членовете на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 
IV. Участници в процедурата 
 

1.«ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД, вх. № 

626/27.09.2018г., 11:00 ч.; 

2. «СОЛОМЕД» ЕООД, вх. № 635/01.10.2018г., 11:20ч.; 

3. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, вх. № 637/01.10.2018г., 12:10 ч.; 

4. «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД, вх. № 640/01.10.2018г. 
 

V. Действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка 

от офертите. 

На 02.10.2018г., в 10,00 часа, в заседателната зала на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, в изпълнение на Заповед № 

981/01.10.2018г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД за провеждане на открита процедура по ЗОП, се събра 

комисия в състав: 

Председател: На основание чл.2 от ЗЗЛД – лекар анестезиолог, реаниматор ОАИЛ; 

Членове: 1. На основание чл.2 от ЗЗЛД – лекар ендокринолог и вътрешни болести I-Вътрешно 

отделение в „Четвърта многопрофилна болница за актимно лечение – София” ЕАД; 

2. На основание чл.2 от ЗЗЛД – ръководител на Болнична аптека в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД; 

3. На основание чл.2 от ЗЗЛД – хирург в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД  за член на комисията; 

4. На основание чл.2 от ЗЗЛД –н-к отдел „ИДСК” в дирекция „Здравеопазване” на Столична 

община; 

5. На основание чл.2 от ЗЗЛД - адвокат; 

6. На основание чл.2 от ЗЗЛД - икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница за активно 

лечение-София" ЕАД; 

 

Резервени членове: 

1.Зам. Председател – На основание чл.2 от ЗЗЛД – н-к ОАИЛ, зам директор; 

„Организация” в "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД; 

2. Резервен член – На основание чл.2 от ЗЗЛД –хирург в "Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение-София" ЕАД. 
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Отварянето на офертите беше публично. На заседанието на комисията не присъстваха 

участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Представиха се 4(четири) броя оферти в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена 

цялост, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, 

оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 
показатели за оценка на офертите. 

Трима членове на комисията подписаха техническите и ценови предложения на 
участниците. 

Председателят на комисията оповести предложените от участника цени по номенклатури 

лекарствени продукти, както следва: 

- Участник «ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД за 

номенклатури лекарствени продукти 6, 7, 17, 20, 24, 28, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 67, 

68, 72, 73, 85, 103, 118, 156, 158, 159, 172, 173, 175, 177 и 222; 

- Участник «СОЛОМЕД» ЕООД за номенклатури  лекарствени продукти 3, 21, 37, 38, 63, 

74,76, 83, 149, 189, 190, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 238, 

239 и 242; 

- Участник «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД за номенклатури  лекарствени продукти  

4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 

42, 43, 48, 49, 63, 64, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 93, 97, 98, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

141, 142, 144, 150, 151, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 180, 181, 

182, 183, 186, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 200, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 227, 233, 235, 236, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 

251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 267, 275, 276 и 281; 

- Участник «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД за номенклатури  лекарствени продукти   

4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 

42, 43, 48, 49, 63, 64, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 93, 97, 98, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

141, 142, 144, 150, 151, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 180, 181, 

182, 183, 186, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 200, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 227, 233, 235, 236, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 

251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 267, 275, 276 и 281; 

 

След извършване на описаните действия и в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т.2 от 
ППЗОП приключи публичната част от работата на комисията. 

 

На следващо свое заседание комисията разгледа техническите предложения на 
участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя. 

 

При проверка за съответствие на предлаганите от всички участници технически 

предложения с изискванията на възложителя, комисията установи следните несъответствия: 

 

1. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД за лекарствен продукт №276 Течен парафин 800 

гр.- участникът е предложил парафин течен 80 гр. ВТ., грамажът на предлаганата опаковка не 

отговаря на предварително обявените условия съгласно техническата спецификация- 

Приложение № 1, съгласно изискванията на възложителя посочени в т. 3.2. от т.  3. Техническо 

предложение– основание за отстраняване  по чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.  

 

Комисията в изпълнение изискванията на чл. 61, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за обществени поръчки, разгледа представените оферти, които съответстват на предварително 

обявените условия и оцени съгласно избрания от възложителя критерий „Най-ниска цена”. 
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           На следващо заседание комисията констатира, че са налице предпоставките на чл. 72, ал. 

1 от ЗОП за предложенията по определени номенклатури и изиска от съответните участници да 

представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на  ценовите предложения по 

съответните номенклатури, чийто цени са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. Всички участници представиха в срок 

исканите обосновки, както следва:  

 

1. Писмо с изх. №  668/17.10.2018 г. до участник «ТЪРГОВСКА ЛИГА 

НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД 

Получен е отговор с писмо вх. № 647/22.10.2018 г. относно номенклатури лекарствени 

продукти №43 и 222. 

2. Писмо с изх. №  668/17.10.2018 г. до  участник «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД 

Получен е отговор с писмо вх. №648/22.10.2018 г.  относно номенклатура лекарствен 

продукт № 220. 

 

3.  Писмо с изх. №  670/17.10.2018 г.доучастник «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД 

Получен е отговор с писмо вх. 652/23.10.2018 г.  относно номенклатури  лекарствени 

продукти №20 и 42. 

 

Мотивите на комисията за приемането на обосновките се съдържат в протокол № 1 от 

нейната работа. 

Комисията извърши оценяване на офертите по критерия „най-ниска цена”, което е 

отразено в Приложение №1 към Протокол №1 от работата на комисията. 

            Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на документите на 
участниците по чл. 61, ал. 4 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние  
и критериите за подбор поставени от Възложителя в низходящ ред спрямо получените оценки. 
 

1.Представената оферта с вх. № 626/27.09.2018г. от участника «ТЪРГОВСКА ЛИГА 

НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР» АД съдържа всички документи изискани от 
възложителя, съгласно Документацията за участие в открита процедура и Обявлението за 
обществена поръчка, като комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

2.Представената оферта с вх. № 635/01.10.2018г. от участника «СОЛОМЕД» ЕООД 

съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие в 

открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

3.Представената оферта с вх. № 637/01.10.2018г. от участника «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» 

АД съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за участие 
в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

4.Представената оферта с вх. № 640/01.10.2018г.от участника «ФЬОНИКС Фарма» 

ЕООД съдържа всички документи изискани от възложителя, съгласно Документацията за 
участие в открита процедура и Обявлението за обществена поръчка, като комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

 

VI. Класиране на участниците 
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В изпълнение изискванията на чл. 61, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки, комисията класира двама участници на първо и второ място, резултатите 

са отразени в Приложение №2 към Протокол №1 от работата на комисията. Офертите на 

останалите участници, които са оценени, не се класират. 

 

VII. Предложение за отстраняване от участие на номенклатури лекарствени 

продукти: 

1. Участник «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД за лекарствен продукт №276 Течен 

парафин 800 гр. 

 

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на номенклатури лекарствени продукти. 

Комисията продължи с разглеждането на документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.  

Комисията установи пълно съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура. Всички участници са 

декларирали липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, 

посочени от възложителя, чрез представяне на попълнен образец на единен европейски 

документ за обществени поръчки EEДOП по стандартен образец, утвърден с Регламент за 

изпълнение (EC) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г. и са представили декларация по чл. 6, 

ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

 

1. По отношение на участника «ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 

ЦЕНТЪР» АД комисията установи, че техническото предложение на участика е изготвено 

съгласно изискванията, посочени в документацията, и ценовото предложение на участника 
отговаря на изискванията на възложителя. 

 Участникът е доказал съответствието си с всички изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от възложителя. 

2. По отношение на участника «СОЛОМЕД» ЕООД комисията установи, че 

техническото предложение на участика е изготвено съгласно изискванията, посочени в 

документацията, и ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 

 Участникът е доказал съответствието си с всички изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от възложителя. 

           3.  По отношение на участника «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД                                               

комисията установи, че участникът е предложил парафин течен 80 гр. ВТ. Грамажът на 
предлагания продукт не отговаря на изискванията за грамаж 800 гр., посочени от възложителя в 

Техническата спецификация – Приложение № 1, освен това те са посочени и в т. 3.2. от т.  3. на 
Техническото предложение – основание за отстраняване  по чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.  

3. По отношение на участника «ФЬОНИКС Фарма» ЕООД комисията установи, че 

техническото предложение на участика е изготвено съгласно изискванията, посочени в 

документацията, и ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 

Участникът е доказал съответствието си с всички изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от възложителя. 

Участникът е доказал съответствието си с всички изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от възложителя. 

Комисията, след установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор на двама участници по всяка номенклатура, ги класирана на първо и 

второ място по всяка номенклатура в съответствие с определения от възложителя критерий 

„Най-ниска цена”, което е отразено в Приложение № 2 от настоящия протокол. 
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IX. Предложение за сключване на договор с класираните на първо място участници 

Комисията предлага на възложителя да се сключат договори с класираните на първо 

място участници по номенклатури лекарствени продукти, посочени в Приложение № 2 към 

Протокол №1 от работата на комисията. 

 

Х. Предложение за прекратяване на процедурата за номенклатури лекарствени 

продукти 

Комисията установи, че за някои номенклатури лекарствени продукти описани в 

Приложение №3 към Протокол №1 от работата на комисията, не е подадена нито една оферта. 

Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата по тези 

номенклатури на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП – не е подадена нито една оферта. 

На основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП към настоящият доклад се прилагат всички 

документи изготвени в хода на работата на комисията – Протокол №1/31.10.2018 г. със 

следните приложения към него: 

Приложение № 3 Номенклатури лекарствени продукти, за които процедурата се 

прекратява на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Приложение № 1 Таблица за оценяване на лекарствени продуктипо критерий „най-ниска 

цена”. 

Приложение №2 Таблица за класирането на участниците на първо и второ място по 

съответните номенклатури лекарствени продуктипо критерий „най-ниска цена”. 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 05.11.2018 

г. 
На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП настоящият доклад се представи на възложителя за 

утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

  Председател:..............................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                               Членове: 1……………………………( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                               2…………………………....( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                               3………………………........( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                               4……………………............( На основание чл.2 от ЗЗЛД)       

                                               5…………………….……...( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

                                               6............................................( На основание чл.2 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

Дата: 05.11.2018 г. 
 

 


