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УТВЪРЖД АВ АМ: . . . . . . . . п . . . . . . . . . . . . . . .                            Дата на утвърждаване:… 07.07.21г… 

д-р Златка Чанкова,  управит е л  н а   

МБАЛ Харманли ЕООД 

 

ПРОТОКОЛ 

от работата на комисия назначена със Заповед  № 123/08.06.2021 г. на Управителя на 
МБАЛ Харманли ЕООД, за провеждане процедура за вътрешен конкурентен избор с 

предмет: 
 

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по 
Рамково споразумение № РД-11-270, по обособена позиция № 1“ 

АОП №:00080-2019-0022 
 
 

На 10.06.2021 г. от 10.30 часа, в гр.Харманли в административната сграда на 
МБАЛ Харманли ЕООД, находяща се на ул. „Васил Левски“ №66, 

във връзка с отправена Покана с Изх. № 107 / 25.05.2021 год. с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Харманли ЕООД по 
Рамково споразумение № РД-11-270, по обособена позиция № 1“, се проведе заседание 
за определяне на изпълнител, от комисия в състав: 

Председател: 
Веселин Тодоров – Юрист 
Членове: 
Пенка Павлова – Гл. счетоводител 
Д-р Милко Стаматов – Началник ХО 
 
Резервен председател: 

 Калина Георгиева - Управител аптека 
Резервни членове: 
Кина Цанова – Главна сестра 
 

1.Подадени електронно чрез Електронната система за закупуване на лекарствени 
продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (Електронната 
система) в срок има постъпили предложения от 2 (два) учасника.  

 
 
Списък на предложенията, както следва: 
 

Предложение № Дата на подаване Участник Рамково № 
O 15306 27-05-2021 18:17  СОФАРМА ТРЕЙДИНГ  АД РД-11-270 
O 17406 09-06-2021 17:55  ФЬОНИКС ФАРМА  ЕООД РД-11-270 
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2.Предложения, постъпили след крайния срок няма. 
 

3.Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по 
чл.103, ал.2 от ЗОП. 
 

4.На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
 

5.Председателя на комисията отвори регистрираните от участниците 
предложения чрез Електронната система по реда на тяхното постъпване и оповести:  
 

1. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ  АД - Участникът е подал оферта за обособена позиция №1, 
съдържаща и трите форми, които се генерират от Електронната система, а именно: 

 Заявление за участие,  
 Техническо предложение  
 Предлагани ценови параметри. Като всички членове на комисията констатираха, че 

на този етап от процедурата ценовото предложение е заключено и не може да бъде 
отворено.  

 

2. ФЬОНИКС ФАРМА  ЕООД - Участникът е подал оферта за обособена позиция №1, 
съдържаща и трите форми, които се генерират от Електронната система, а именно: 

 Заявление за участие,  
 Техническо предложение  
 Предлагани ценови параметри. Като всички членове на комисията констатираха, че 

на този етап от процедурата ценовото предложение е заключено и не може да бъде 
отворено.  

 
След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичното заседание. 
 

6. Комисията отвори и разгледа заявленията за участие и техническите предложения 
в офертите на участниците и установи следното: 

1) Участникът СОФАРМА ТРЕЙДИНГ  АД – отговаря на предварително обявените в 
поканата условия на възложителя и на условията посочение в Рамковото споразумение, 
предмет на поръчка, в резултат на което допуска учстника до оценяване и класиране. 

2) Участникът ФЬОНИКС ФАРМА  ЕООД – отговаря на предварително обявените в 
поканата условия на възложителя и на условията посочение в Рамковото споразумение, 
предмет на поръчка в резултат на което допуска учстника до оценяване и класиране. 

 
7. При отваряне на ценовите предложения на участниците, председателят на 

комисията посредством бутона Класиране, за всяка една от офертите, приключи процедурата 
на първоначална оценка на допуснатите оферти.  

Временното класиране на участниците (въз основа на обявеният от възложителя 
критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”) е подробно описано по-долу в таблица 1. 
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Табл.1- Временно класиране 

Анатомо-
терапевтичен 

код /АТС-
код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Начин на 
приложение 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ 

Необходим 
брой 

мярки 
Класи-
ране Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 3200 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,072514 0,087017 

H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 3200 2 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,072549 0,087059 

 

8. В резултат от първоначална цялостна оценка на допуснатите оферти, на 10.06.21г. 
едновременно до всички участници беше изпратена покана за електронен търг чрез 
Електронната система. 
 

9.След настъпване на крайната дата и час посочени в поканата за електронен търг, 
комисията се събра в пълен състав, за да отвори и оцени подадените ценови предложения на 
допуснатите участници в процедурата.  
 

10.Въз основа на горното, на съответната дата и час, председателят на комисията 
посредством бутона Класиране в Електронната система, за всяка една от офертите, се 
визуализира крайното класиране, при което са отразени цените, постигнати след 
провеждането на електронен търг. Класирането се извършва във възходящ ред, като на първо 
място се класира уяастникът, предложил най-ниска цена за съответната номенклатура, а на 
последно - участникът, предложил най-вискока, подробно описано по-долу в таблица 2. 

 

Табл.2- Крайно класиране 

Анатомо-
терапевтичен 

код /АТС-
код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Начин на 
приложение 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ 

Необходим 
брой 

мярки 
Класи-
ране Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 3200 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,072514 0,087017 

H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 3200 2 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,072549 0,087059 

 
11.Комисията извърши проверка на ценовите предложения в офертите на 

участниците за необходимостта от изискване на подробна писмена обосновка за начина 
на образуването им и установи, че не е на лице предпоставка за прилагане на чл.72 от ЗОП 
относно предложените цени. 

12.В резултат от своята работа, комисията единодушно реши да предложи на 
възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на 
първо място по съответната номенклатурна единица от обособената позиция, подробно 
описано по-долу в таблица 3. 
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Табл.3- Участник, класиран на първо място 

Анатомо-
терапевтичен 

код /АТС-
код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Начин на 
приложение 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ 

Необходим 
брой 

мярки 
Класи-
ране Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

H02AB02 Dexamethasone парентерална mg 3200 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,072514 0,087017 

 
С това работата на комисията за това заседание приключи. Настоящия протокол е 

изготвен на 06.06.2021 година и заедно с документацията се предават за одобрение на 
възложителя. Копие от утвърдения протокол ще се публикува в раздел „Профил на 
купувача” на интернет страницата на МБАЛ Харманли ЕООД на адрес:    http://www.mbal-
harmanli.org/op.php 
 
Дата на предаване: 06.06.2021 година. 
 
Всички решения на комисията са взети с единодушие. 

 
 
 

Комисия в състав: 
 

Председател:  
 
Веселин Тодоров    .........................п........................... 
 
Членове:  
 
1. Пенка Павлова   .........................п........................... 
 
2. Д-р Милко Стаматов  .........................п........................... 
 


