
ПРОТОКОЛ № 1 

 Днес, 23.03.2020 година, в 10,00 часа в СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. Велико 

Търново, се открива  заседание на Комисия, назначена със заповед  № 93/23.03.2020 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  00948-2020-0001. 

Комисията е в слединя състав: 

Председател: Цветелина Станчева Димитрова- адвокат 

Членове:  Георги Николов Буковски- оперативен счетоводител; 

 Таня Тодорова Евтимова-домакин- склад; 

В съответствие с решението на Възложителя № 71/27.02.2020 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 класиране на подадените от кандидатите за 

изпълнители оферти за участие в процедурата. След 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 й не са изпратени  представители на подалите оферта участници. Трети лица 

или представители на медии също не са заявили участие в заседанието на комисията. 

Председателят на комисията подписа приемо- предавателен протокл за получаване на 

офертите. В 10,10 часа, комисията пристъпи към отваряне на предложенията по реда на 

тяхното постъпване. Комисията констатира, че до крайният срок, обявен от възложителя- 

15,00 часа на 20.03.2020 г. в  СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД са постъпили 4 

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. № 267/17.03.2020 г. от „МЕДОФАРМА“ ЕООД ЕИК 121578346, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Младост“ 1784, бл.38Б, представлявано 

от Ахилеас Цангарис- управител. Офертата е представена в непрозрачен кафяв плик, 

съдържащ 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. 

 Предложение вх. № 276/18.03.2020 г. от „Търговска Лига-Глобален Аптечен 

Център“ АД, ЕИК 030276307,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, бул 

„Г.М.Димитров“ № 1, представлявано от Таквор Бохос Бохосян. Офертата е представена в 

непрозрачен кафяв плик, съдържащ 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. 

 

 Предложение вх. № 286/19.03.2020 г. от „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД, ЕИК 

203283623, със седалище и  адрес  на управление: София 1700, ул. „Околовръстен път“ № 

199А, представлявано от двама управители заедно Веселин Величков Кунев, Юлиан 

Атанасов Неделчев, Радостин Георгиев Димитров и Николай Бинев Колев. Офертата е 

представена в непрозрачен кафяв плик, съдържащ зелена 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. 

 Предложение вх. № 290/20.03.2020 г. от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 

103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 

5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, представлявано от Димитър Георгиев Димитров. 

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 констатира, че всички оферти на участниците, кандидатстващи за 

горепосочената ОП, са представени в указания от Възложителя срок и съобразно 

изискванията на чл. 54, ал.3 от ЗОП- представени в запечатани, непрозрачни опаковки с 

ненарушена цялосдт. Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация. 

 В 11,30 часа на 23.03.2020 г., Председателят на комисията обяви пред 

присъстващите приключването на публичната част от заседанието на комисията и 

съобщи, че комисията на закрито заседание ще разглед адокументите по чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, обявени от възложителя. 

 В 14,00 часа, в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново, комисията 

продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП на всички участници за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 I. За участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД ЕИК 121578346, е представил оферта за 

следните номенклатурни единици №: 10,15,33,38,39,40,41,42,43,44,52,66,122,131. 

 Трима от членовете на комисията положиха подписи върху плика с предлаганата цена 

и техническо предложение.  

 Комисията констатира пълнота и съответствие на представените документи от 

участника в обществената поръчка с приложения опис. 



На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа документите оп чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, представени от участника за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши проверка в 

Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени разрешения за търговияна едро с 

лекарствени продукти. В резултат на проверката не са установени несъответствия. 

 При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „МЕДОФАРМА“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор. 

 Допуска участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД до следващ етап от процедурата- 

разглеждане на техническото предложение и проверка на тяхното съответствие с 

предварително обявените уславия. 

 II. За участника „Търговска Лига-Глобален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307, 

е представил оферта за следните номенклатурни единици №: 40,41,43,45,64,91,112,115,163. 

 Трима от членовете на комисията положиха подписи върху плика с предлаганата цена 

и техническо предложение.  

 Комисията констатира пълнота и съответствие на представените документи от 

участника в обществената поръчка с приложения опис. 

На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа документите оп чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, представени от участника за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши проверка в 

Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени разрешения за търговияна едро с 

лекарствени продукти. В резултат на проверката не са установени несъответствия. 

 При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „Търговска Лига-Глобален Аптечен Център“ АД, ЕИК 

030276307отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор. 

 Допуска участника „Търговска Лига-Глобален Аптечен Център“ АД, ЕИК 

030276307до следващ етап от процедурата- разглеждане на техническото предложение 

и проверка на тяхното съответствие с предварително обявените уславия. 

 III. За участника „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД, ЕИК 203283623, е представил оферта 

за следните номенклатурни единици №: 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,23,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,

50,51,52,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,

94,96,97,99,100,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,123,



124,125,128,131,132,134,135,137,139,140,141,145,146,149,150,152,153,156,157,158,160,163,164

,166,167,168,169,170,171,174,175,176,178,180. 

 Трима от членовете на комисията положиха подписи върху плика с предлаганата цена 

и техническо предложение.  

 Комисията констатира пълнота и съответствие на представените документи от 

участника в обществената поръчка с приложения опис. 

На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа документите оп чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, представени от участника за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши проверка в 

Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени разрешения за търговияна едро с 

лекарствени продукти. В резултат на проверката не са установени несъответствия. 

 При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД отговаря на изискванията за 

лично състояние и критерии за подбор. 

 Допуска участника „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД до следващ етап от процедурата- 

разглеждане на техническото предложение и проверка на тяхното съответствие с 

предварително обявените уславия. 

IV. За участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 103267194, е представил оферта за 

следните номенклатурни единици №: 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,

41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,81,

82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,

113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136

,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,152,153,155,156,158,159,160,162,163,164,166,167,16

9,170,171,173,174,175,178,180,181. 

 Трима от членовете на комисията положиха подписи върху плика с предлаганата цена 

и техническо предложение.  

 Комисията констатира пълнота и съответствие на представените документи от 

участника в обществената поръчка с приложения опис. 

На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа документите оп чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, представени от участника за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши проверка в 

Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени разрешения за търговияна едро с 

лекарствени продукти. В резултат на проверката не са установени несъответствия. 



 При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 103267194отговаря на 

изискванията за лично състояние и критерии за подбор. 

 Допуска участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 103267194 до следващ 

етап от процедурата- разглеждане на техническото предложение и проверка на 

тяхното съответствие с предварително обявените уславия. 

 Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници по редана постъпване на офертите им.  

 Комисията започна работа с разглеждане на Техническот опредложение на 

участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД ЕИК 121578346. 

Комисията установи, че участникът е подал предложение  за изпълнение на обекта на 

обществената поръчка образец № 3 и приложение към него в табличен вид на хартиен и 

технически носител, което отговаря на поставените изисквания на възложителя.  

 Участникът е приложил попълнено приложение към техническата спецификация за 

номенклатурните единици, за които участва- на хартиен и технически носител, а именно за 

№: 10,15,33,38,39,40,41,42,43,44,52,66,122,131. 

 Информацията на хартия и технически носител съвпада. 

След подробно и детайлно разглеждане на представеното от участника предложене за 

изпълнение на обявената обществена поръчка, всички членове на комисията достигнаха до 

единодушно до следното  

РЕШЕНИЕ: 

 1.1. Предложението за изпълнение на обявената обществена поръчка от 

„МЕДОФАРМА“ ЕООД ЕИК 121578346 е съобразено и съответства на предварително 

обяявените условия в Техническата спецификация и указания на Възложителя. 

 1.2. Допуска участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД ЕИК 121578346 до следващия етап 

от процедурата- отваряне на ценовото предложение за номенклатурни единици №: 

10,15,33,38,39,40,41,42,43,44,52,66,122,131. 

 2. Комисията констатира, че участникът  „Търговска Лига-Глобален Аптечен 

Център“ АД, ЕИК 030276307 е подал предложение  за изпълнение на обекта на 

обществената поръчка образец № 3 и приложение към него в табличен вид на хартиен и 

технически носител, което отговаря на поставените изисквания на възложителя.  

 Участникът е приложил попълнено приложение към техническата спецификация за 

номенклатурните единици, за които участва- на хартиен и технически носител, а именно за 

№: 40,41,43,45,64,91,112,115,163. 



 Информацията на хартия и технически носител съвпада. 

След подробно и детайлно разглеждане на представеното от участника предложене за 

изпълнение на обявената обществена поръчка, всички членове на комисията достигнаха до 

единодушно до следното  

РЕШЕНИЕ: 

 2.1. Предложението за изпълнение на обявената обществена поръчка от Търговска 

Лига-Глобален Аптечен Център“ АД, ЕИК 030276307 е съобразено и съответства на 

предварително обяявените условия в Техническата спецификация и указания на 

Възложителя. 

 2.2. Допуска участника Търговска Лига-Глобален Аптечен Център“ АД, ЕИК 

030276307 до следващия етап от процедурата- отваряне на ценовото предложение за 

номенклатурни единици №: 10,15,33,38,39,40,41,42,43,44,52,66,122,131. 

3. Комисията констатира, че участникът  „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД, ЕИК 

203283623е подал предложение  за изпълнение на обекта на обществената поръчка образец 

№ 3 и приложение към него в табличен вид на хартиен и технически носител, което отговаря 

на поставените изисквания на възложителя.  

 Участникът е приложил попълнено приложение към техническата спецификация за 

номенклатурните единици, за които участва- на хартиен и технически носител, а именно за 

№: 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,23,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,

50,51,52,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,

94,96,97,99,100,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,123,

124,125,128,131,132,134,135,137,139,140,141,145,146,149,150,152,153,156,157,158,160,163,164

,166,167,168,169,170,171,174,175,176,178,180. 

 

 Информацията на хартия и технически носител съвпада. 

След подробно и детайлно разглеждане на представеното от участника предложене за 

изпълнение на обявената обществена поръчка, всички членове на комисията достигнаха до 

единодушно до следното  

РЕШЕНИЕ: 

 3.1. Предложението за изпълнение на обявената обществена поръчка от „ФЬОНИКС 

фарма“ ЕООД, ЕИК 203283623е съобразено и съответства на предварително обяявените 

условия в Техническата спецификация и указания на Възложителя. 

 3.2. Допуска участника „ФЬОНИКС фарма“ ЕООД, ЕИК 203283623 до следващия 

етап от процедурата- отваряне на ценовото предложение за номенклатурни единици №: 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,23,25,26,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,



50,51,52,57,60,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,

94,96,97,99,100,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,123,

124,125,128,131,132,134,135,137,139,140,141,145,146,149,150,152,153,156,157,158,160,163,164

,166,167,168,169,170,171,174,175,176,178,180. 

 

 

4. Комисията констатира, че участникът  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 

103267194 е подал предложение  за изпълнение на обекта на обществената поръчка образец 

№ 3 и приложение към него в табличен вид на хартиен и технически носител, което отговаря 

на поставените изисквания на възложителя.  

 Участникът е приложил попълнено приложение към техническата спецификация за 

номенклатурните единици, за които участва- на хартиен и технически носител, а именно за 

№:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,

39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,

81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,1

12,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,

136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,152,153,155,156,158,159,160,162,163,164,166,167

,169,170,171,173,174,175,178,180,181. 

 Информацията на хартия и технически носител съвпада. 

След подробно и детайлно разглеждане на представеното от участника предложене за 

изпълнение на обявената обществена поръчка, всички членове на комисията достигнаха до 

единодушно до следното  

РЕШЕНИЕ: 

 4.1. Предложението за изпълнение на обявената обществена поръчка от „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 103267194 е съобразено и съответства на предварително обяявените 

условия в Техническата спецификация и указания на Възложителя. 

 4.2. Допуска участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 103267194 до 

следващия етап от процедурата- отваряне на ценовото предложение за номенклатурни 

единици №: 

№:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,

39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,

81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,1

12,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,

136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,152,153,155,156,158,159,160,162,163,164,166,167

,169,170,171,173,174,175,178,180,181. 

 



 С тези действия разглеждането на техническите предложения на допуснатите 

участници и провелка на тяхното съответствие и предварително абявените условия 

приключи. 

Комисията в съответствие с чл. 57, ал.3 от ППЗОП насрочва открито заседание за отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници на 27.03.2020 г. в сградата на 

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Тръново от 10,30 часа. 

 Особени мнения на комисията не бяха направени. 

 

 На етап разглеждане на документите за съответствие на участниците с изискванията 

за лично състояние и критерии за подбор и техническите предложения, комисията  приключи 

своята работа в 17,00 часа на 23.03.2020 г., като председателя на комисията обяви крй на 

заседанието на комисията. 

 Протоколът ще бъде публикуван в профила на купувача. 

Председател: Цветелина Станчева Димитрова- адвокат 

Членове:  Георги Николов Буковски- оперативен счетоводител; 

 Таня Тодорова Евтимова-домакин- склад; 

 


