
ПРОТОКОЛ № 1 

 Днес, 23.03.2018 година, в 11,00 часа в СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. 

Велико Търново, се открива  заседание на Комисия, назначена със заповед  № 

89/23.03.2018 година на Управителя на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, за да 

разгледа, оцени и класира  постъпилите предложения от участници в открита 

процедура за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти, уникален номер 

от Регистъра на АОП  00948-2018-0001. Комисията е в слединя състав: 

Председател: Цветелина Станчева Димитрова- адвокат 

Членове:  Доктор Венелин Стоянове Пеев; 

 Вирджиния Христова Славкова – Методиева- старша сестра; 

В съответствие с решението на Възложителя № 60/23.02.2018 г.  за откриване на 

процедура за обществена поръчка  с предмет - "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД ", комисията 

открива своето заседание Целта на комисията е разглеждане, оценка и класилане на 

подадените от кандидатите за изпълнители оферти за участие в процедурата. Слесд 

като членовете на комисията представиха декларации, съобразно изискванията на чл. 

103, ал.2 от ЗОП, комисията започна своята работа с приемане на постъпилите 

предложения. Комисията констатира, че за участие в заседанието ий не са изпратени  

представители на подалите оферта участници. Трети лица или представители на медии 

също не са заявили участие в заседанието на комисията. Председателят накомисията 

подписа приемо- предавателен протокл за получаване на офертите. В 11,20 часа, 

комисията пристъпи към отваряне на предложенията по реда на тяхното постъпване. 

Комисията констатира, че до крайният срок, обявен от възложителя- 15,00 баса на 

21.03.2018 г. в  СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД са постъпили 2 предложения. 

Предолженията са поставени в опаковки с ненарушена цялост. Комисията констатира, 

че предложенията са внесени в указания в обявлението и условията на възложителя 

срок. Предложенията ще бъдат отваряни по реда на входирането им, както следва: 

 Предложение вх. № 255/19.03.2018 г. от „МЕДОФАРМА“ ЕООД, с адрес  за 

кореспонденция: София, ЖК Младост 1784, бл. 38Б. Офертата е представена в 

непрозрачен кафяв плик, съдържащ черна папка с документи и кафяв плик с 

ненарушена цялост, озаглавен “Предлагани ценови параметри“. Участникът е посочил 

адрес за кореспонденция, предмета на поръчката. Всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото 

предложение. 

Комисията оповестява документите , съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията, раздел  VI- 

оферта. Документацията, съдържа опис на документите с подпис и печат на 

упълномощения  представител. Документ ЕЕДОП, подписан от представляващия 

дружеството. Техническо предложение, подписано от пълномощника и по приложение 



3-1, съгласно образец  на възложителя. Техническото предложение съдържа  

предложение за изпълнение на поръчката по следните  номенклатурни единици- № 8, 

12, 18, 67, 68,70,113,114. Нотариално заверено копие  от пълномощно от законния 

представител на участника за лицето, подало офертата и техническото предложение. 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто- договор, част от образец 3. 

Декларация за срока на валидност на офертата- част от образец 3. Декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила ан заетостта и условията на труд- част от образец 

3. 

Бе костатирано, че всички изискуеми документи, съгласно т. 1.4. от раздел VI- оферта 

от документацията са представени.  

 

 Предложение вх. № 262/21.03.2018 г., посътпило в 10,30 часа от „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД, с адрес з акореспонденция: София 1756, ул. Лъчезар Станчев“ № 5, 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,ет.12. Офертата е представена в непрозрачен кафяв 

плик, съдържащ оранжева папка с документи и кафяв плик с ненарушена цялост, 

озаглавен “Предлагани ценови параметри“. Участникът е посочил адрес за 

кореспонденция, предмета на поръчката. Всички членове на комисията подписаха 

техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото предложение. 

Комисията оповестява документите , съдържащи се в папката и ще констатира дали 

отговарят на изискванията ан възложителя, посочени в документацията, раздел  VI- 

оферта. Документацията, съдържа опис на документите с подпис и печат на 

упълномощения  представител. Документ ЕЕДОП, подписан от представляващия 

дружеството и членовете на съвета на директорите на дружеството. Нотариално 

заверено копие  от пълномощно от законния представител на участника за лицето, 

подало офертата и техническото предложение.Техническо предложение, подписано от 

пълномощника и по приложение 3-1, съгласно образец  на възложителя.Техническото 

предложение съдържа  предложение за изпълнение на поръчката по всички 

номенклатурни единици- от 1 до 114 включително. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проекто- договор, част от образец 3. Декларация за срока на валидност 

на офертата- част от образец 3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила ан 

заетостта и условията на труд- част от образец 3. Отделни декларации, че 

лекарствените продукти, отговарят на ЗЛПХМ, притежават валидно разрешение за 

употреба в страната, включени са в приложение № 2 на позитивния  лекарствен списък 

, лекарствата, съдържащи наркотични вещества са вписани в Приложение № с2 и 3 от 

ЗКНВП, и декларация, че към датата на доставката, остатъчният срок на годност на 

лекарствата ще бъде по- малък от 70 %. Декларация, че дружеството притежава 

разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и лицензия за дейности с 

наркотични вещества. Декларация по чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ. Декларация, че 



предложените лекарства са с държавно регулирана цена и цената ще остане валидна до 

края на изпълнение на договора. 

Бе костатирано, че всички изискуеми документи, съгласно т. 1.4. от раздел VI- оферта 

от документацията са представени.  

Комисията продължи своята работа с разглеждане съответствието на офертите с 

изискванията на възложителя, според представените ЕЕДОП от участниците. 

 

 РАЗДЕЛ II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

Общи изисквания към участниците в процедурата. Всички участници са посочили 

идентифицираща информация (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или др. 

идентификационен номер, съгласно регистрацията в държавата, в която е установен, 

лице за контакт и т.н.) в Част II: "Информация за икономическия оператор", буква "А": 

"ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР", поле 1 „Идентификация“, 

поле 2 „Обща информация“ и поле 3 „Форма на участие“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Подизпълнители: Никой от участници не е 

заявил, че ще ползва подизпълнители. Никой от участниците не е обединение. Никой от 

участниците не е зявил използване на капацитета на трети лица. Участниците не са 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. По 

отношение на участниците в процедурата не се констатира да са налице основанията за 

отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.2 и т.4 

ЗОП. В ЕЕДОП са представени данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.  

РАЗДЕЛ III - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Участниците 

трябва да имат право да търгуват на едро с лекарствени продукти и да притежават 

валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ. 

Участниците трябва да са лицензирани търговци за извършване на дейности с 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и да 

притежават валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели, 

съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ /ако е необходимо/. Участниците са посочили 

информацията по т.1.1. - 1.4. в Част IV: "Критерии за подбор", буква "А": "ГОДНОСТ", 

поле 1) от ЕЕДОП.  

Технически и професионални способности. Участникът следва, през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили минимум 1 

(една) дейност/доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка. Обемът не е от значение. Под „дейност/доставка, сходна с предмета на 

настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира доставка на лекарствени 

продукти/медикаменти. Участниците са декларирали само информацията по т.3.1. в 

Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ", поле 1б) от ЕЕДОП.  

 

Участниците отговарят на условията за участие и комисията пристъпва към 

разглеждане на техническите предложения и тяхното съответствие с изискванията на 

възложителя. 



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката от МЕДОФАРМА ЕООД 

ЕИК/БУЛСТАТ 121578346, със седалищен адрес на управление София, жк.Младост 1, 

бл.38Б, представлявано от Георги Блажев Катинов гражданин на Република България, 

притежаващ пълномощно с апостил № 68005/31.03.2015 год. издадено в гр. Никозия, 

Република Кипър, в качеството си на пълномощник на МЕДОФАРМА ЕООД, 

ЕИК/БУЛСТАТ 121578346, телефон 0897944448, електронна поща : 

ivailo.ganev@medochemie.com.  

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на 

поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на 

възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното 

от нас предложение за изпълнение на поръчката.  

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената 

поръчка, ще спазваме условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД " 

3. Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90/деветдесет/ 

дни / не по - кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и 

условията, поети в офертата до изтичане на срока на валидност на офертата и същата 

може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.  

4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към 

предмета на обществената поръчка.  

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена 

поръчка, се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, 

отнасящи се до осъществяването на доставка на медикаменти, а именно: Доставките ще 

отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета;  

Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани 

в Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от  

ЗКНВП.  

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация 

или при прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас 

декларираме, че необходимите количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното 

заведение до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една 

година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с изключение на 

случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на 

лекарствения продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ.  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката от „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 103267194, със седалище: гр. София 1756, район 

Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 и адрес на 

управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес 

Тауърс, сграда А, ет.12, представлявано от Димитър Георгиев Димитров - 

Изпълнителен директор, чрез Пълномощника Румен Рачев Колев- регионален 

мениджър продажби БП, съгласно пълномощно № 7503 от 19.12.2017 г. от Любка 

Сотирова, нотариус в район Р.С.София с per. №400 на Нотариалната камара, телефон 

+359 2 8133 660, 0888 611400, електронна поща office@sopharmatradinq.bq  

1.Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на 

поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на 



възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното 

от нас предложение за изпълнение на поръчката.  

2.Декларираме, че сме запознати с всички обстоятелства и условия на обществената 

поръчка, ще спазваме условията на поръчката и приемаме клаузите в проекта на 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за 

нуждите на "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА 

СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД "  

3.Декларираме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е 90 

(деветдесет) дни / не по - кратък от 90 дни/ Приемаме да се считаме обвързани от 

задълженията и условията, поети в офертата до изтичане на срока на валидност на 

офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.  

4. Декларираме, че при изготвянето на нашата оферта са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към 

предмета на обществената поръчка.  

5. Декларираме, че ако ни бъде възложено изпълнението на горепосочената обществена 

поръчка, се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни разпоредби, 

отнасящи се до осъществяването на доставка на медикаменти, а именно:  

Доставките ще отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета;  

Всички оферирани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани 

в Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл.68 от ЗКНВП.  

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удретоверението за регистрация 

или при / прекратяването им на някой от лекарствените продукти, оферирани от нас 

декларираме, че / необходимите количества ЛП ще бъдат доставяни в лечебното 

заведение до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една 

година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с изключение на 

случаите, когато причините за прекратяването са свързани с безопасността на 

лекарствения продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

 Комисията констатира, че техническите предложения на участниците отговарят 

на предварително обявените условия от възложителя и допуска същите до класиране на 

ценовите им предложения. 

 Протоколът ще бъде изпратен на участниците и едновременно с това, 

публикуван в профила на купувача. 

 

 Ценовите предложения ще се съхраняват в касата на лечебното заведение до 

публичното им оповестяване. С това заседанието на комисията приключва в 17,00 часа. 

Заличена информация, съгласно чл.2 от ЗЗЛД  
Председател .................................... адвокат Цветелина Димитрова  

Членове ........................................ Д-р Венелин Пеев  

 ....................................... Вирджиния Методиева 


