
УТВЪРДИЛ:… ………….. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД 

ДОЦ.Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ 

/Дата:30.07.2021г/ 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл.82, ал.4, т.4 от ЗОП във връзка с ПМС №146 от 2015г 

 

на комисия назначена със Заповед №186/28.04.2021г на изпълнителния директор на   

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 

участниците в провеждан вътрешен конкурентен избор по ЗОП с предмет:  

 

"Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-158 от 26.03.2021 за нуждите на 

Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г"  
 

/открит с покана изх.№186/15.04.2021г/ 

 
         На 28.04.2021г от 08,00 часа, назначената със Заповед №186/28.04.2021г на изпълнителния 

директор на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД Комисия за провеждането на вътрешен 

конкурентен избор, в състав: 
 

Председател: 

Маг.фарм. Елена Арнаудова – н-к Аптека 

Членове: 

Мария Михайлова – икономист ОП 

Мария Кръстева – адвокат 
 

започна своята работа по провеждане на процедурата, като състави настоящия протокол в периода 

от 28.04.2021г до 28.07.2021г, както следва: 

 

I. На посочената в поканата дата и час за отваряне на офертите, членовете на Комисията 

достъпиха Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на 

лечебните заведения /ЛЗ/ в Република България /Електронна система/, за да извършат необходимите 

действия по оценка и класиране на постъпилите оферти и да проведат електронен търг, в 

съответствие с изискванията на проведената от Министерството на здравеопазването процедура за 

възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021, с предмет: 

Лекарствени продукти от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочно-полова 

система и полови хормони", АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с 

изключение на полови хормони и инсулини" и АТС J "Антиинфекциозни средства за 

системно приложение" 

 

Процедурата на M3 е регистрирана в АОП под № 00080-2020-0012 и  

открита с Решение № РД-11-251 от дата 12.06.2020 г. , публикувано в РОП с № 983516 

обявление в РОП № 983522 

 

II. Членовете на комисията констатираха, че в определения от Възложителя срок в 

Електронната система са регистрирани като постъпили общо 11 /единадесет/ броя електронни 

оферти, както следва: 

 
Номер на 

оферта 

Дата и час на 

подаване 
Наименование на участника 

O10345 22-04-2021 10:19 "СОЛОМЕД" ЕООД 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЯ ЧЛ.37 ОТ ЗОП 



O9986 19-04-2021 15:12 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 

O9925 19-04-2021 12:13 ФармаВижън Европа ООД 

O9891 19-04-2021 11:20 "ФАРКОЛ" АД 

O9778 16-04-2021 16:28 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

O9744 16-04-2021 14:49 Медофарма ЕООД 

O9743 16-04-2021 14:49 "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 

O9668 16-04-2021 12:49 "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

O9656 16-04-2021 12:41 ДАНСОН БГ ООД 

O9639 19-04-2021 14:48 "МЕДЕКС" ООД 

O9618 16-04-2021 11:50 "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

 

В изпълнение изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации, относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.52 от ППЗОП. 

 

III. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите в Електронната система, 

по реда на тяхното подаване, при което се констатира следното: 

Във всяка от подадените оферти на участниците във Вътрешния конкурентен избор /ВКИ/ се 

съдържат и трите форми, генерирани от Системата: Заявление за участие, Техническо предложение 

и Предлагани ценови параметри. 

При отварянето на всяка отделна оферта, председателя на комисията отвори и съдържащите 

се в нея Заявление за участие и Техническо предложение, като същевременно комисията се увери, 

че ценовите предложения на участниците са заключени и недостъпни за разглеждане на този етап 

от провеждането на процедурата по вътрешен конкурентен избор. 

 

Констатация на Комисията по отношение на редовността на документите съдържащи се в 

Заявленията за участие на участниците: 

 

"СОЛОМЕД" ЕООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. 

Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на 

ЗОП. Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

ФармаВижън Европа ООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. 

Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"ФАРКОЛ" АД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. Участникът е 

предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и Рамковото 

споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД– В заявлението на участника е налице несъответствие с 

изискванията на ЗОП по отношение на критериите за подбор. Офертата на участника е подписана и 

подадена от лицето Венета Косева – упълномощен потребител в електронната платформа. На 

основание чл.54, ал.3 от ЗОП, когато участника се представя от лице по пълномощие, то за него 

следва да се декларират обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. В представения в 



обществената поръчка ЕЕДОП, липсват данни за лицето Венета Косева и същото не е подписало с 

квалифициран електронен подпис документа.  

С оглед на гореизложеното, Комисията изиска с писмо на 11-05-2021г, участника да 

предостави нов ЕЕДОП или други документи, в които да са отразени обхвата на упълномощаването 

и обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП относно лицето Венета Косева.  

Участникът не предоставя изисканите от Комисията документи, с оглед на което на 

основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и ал.3 от ЗОП, участникът 

се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.  

 

Медофарма ЕООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. 

Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на 

ЗОП. Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. 

Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

ДАНСОН БГ ООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. Участникът 

е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и Рамковото 

споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

"МЕДЕКС" ООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. Участникът 

е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и Рамковото 

споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД– заявлението за участие е оформено съгласно изискванията на ЗОП. 

Участникът е предоставил всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

Рамковото споразумение. Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

IV. Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници. Направените от участниците предложения са посочени в таблица 

Приложение №1 към настоящия протокол. 

 

Констатации на Комисията по отношение редовността на направените технически предложения:  

 

"СОЛОМЕД" ЕООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката 

отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото 

споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени 

продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в 

Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 



"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД– направените от участника предложения за изпълнение на 

поръчката отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в 

Рамковото споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички 

лекарствени продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени 

в Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

ФармаВижън Европа ООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката 

отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото 

споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени 

продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в 

Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"ФАРКОЛ" АД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката отговарят на 

изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото споразумение и 

в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени продукти отговарят 

по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в Приложение №2 на ПЛС. С 

оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Медофарма ЕООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката отговарят 

на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото споразумение 

и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени продукти отговарят 

по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в Приложение №2 на ПЛС. С 

оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД– направените от участника предложения за изпълнение на 

поръчката отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в 

Рамковото споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички 

лекарствени продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени 

в Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД– направените от участника предложения за изпълнение на 

поръчката отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в 

Рамковото споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички 

лекарствени продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени 

в Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

ДАНСОН БГ ООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката отговарят 

на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото споразумение 

и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени продукти отговарят 

по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в Приложение №2 на ПЛС. С 

оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 



"МЕДЕКС" ООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката отговарят 

на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото споразумение 

и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени продукти отговарят 

по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в Приложение №2 на ПЛС. С 

оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД– направените от участника предложения за изпълнение на поръчката 

отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, в Рамковото 

споразумение и в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор. Всички лекарствени 

продукти отговарят по своята генерика на изискванията на Възложителя и са включени в 

Приложение №2 на ПЛС. С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

V. След настъпване на обявения в поканата срок за отваряне на ценовите предложения - 

12.05.2021г в 08:00 часа, Председателя на комисията извърши последователно - по реда на 

постъпване на офертите в Електронната система, набиране на бутон „Отвори Предлагани ценови 

параметри“ в офертата на всеки един от участниците. След това, чрез натискане на знак + на 

раздела/формата Предлагани ценови предложения се визуализира всяко едно от ценовите 

предложения на участниците. 

Комисията обстойно разгледа всяко едно ценово предложение, установи съответствие с 

изискванията на Възложителя и единодушно реши да допусне всички представени ценови 

предложения на участниците до предварително класиране и последващо провеждане на електронен 

търг. 

 

VI. Председателя на комисията извърши физическо допускане до класиране, чрез натискане 

на бутон „Допусни до класиране“ в края на всяко едно ценово предложение на участниците. 

Електронната система извърши предварително класиране на ценовите предложения на 

участниците автоматично, след като председателя на комисията избра подменю класиране на 

първоначално подадени ЦП на участниците. Визуализира се в Електронната система на ЦОПСЗ 

първоначално класиране, което е отразено в Приложение №2 към настоящия протокол. 

 

VII. Ha 26.05.2021г, 10:14ч. в пространството на Електронната система, в меню „Процедури“ 

от подменю „Изпрати покана за електронен търг“ председателя на комисията изпрати електронно 

съобщение до всички допуснати участници за провеждане на електронен търг. С поканата, 

участниците бяха надлежно информирани за резултатите от първоначалната оценка, на всяка 

оферта, реда за свързване към използваното електронно оборудване и за датата и часа за началото и 

края на електронния търг – начало 31.5.2021 г. 9:15:00ч и край - 9.6.2021 г. 14:25:00ч. 

След изтичане на крайния срок за провеждане на търга, Комисията извлече от системата 

резултата в класирането след проведения електронен търг, което е отразено в Приложение №3 към 

настоящия протокол. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа по провеждане на процедурата, като премина към 

разглеждане на ценовите оферти на допуснатите участници, по отношение наличието на основание 

за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Комисията установи, че не са налице основания за прилагане на 

чл.72, ал.1 от ЗОП по нито една от номенклатурните единици, за които участниците са допуснати 

до участие в процедурата. 

 

IX. Комисията извърши окончателно класиране за конкретната номенклатура лекарствени 

продукти, което е както следва: 

 



О
б

. 
п

о
зи

ц
и

я
 №

 

Анатомо-

терапев-

тичен код 

/АТС-код/ 

Международно 

непатентно 

наименование 

/INN/ 

Начин на 

приложение 

З
а

б
ел

еж
к

а
 

Необходим 

брой 

мярки 

К
л

а
си

р
а

н
е 

Участници 

2 J01CR02 
Amoxicilline, 

clavulanic acid 
парентерална  5040000 1 Медофарма ЕООД 

2 J01CR02 
Amoxicilline, 

clavulanic acid 
парентерална  5040000 2 "МЕДЕКС" ООД 

2 J01CR02 
Amoxicilline, 

clavulanic acid 
парентерална  5040000 3 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01CR02 
Amoxicilline, 

clavulanic acid 
парентерална  5040000 4 ДАНСОН БГ ООД 

2 J01CR02 
Amoxicilline, 

clavulanic acid 
парентерална  5040000 5 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01DB04 Cefazolin парентерална  12000000 1 Медофарма ЕООД 

2 J01DB04 Cefazolin парентерална  12000000 2 "МЕДЕКС" ООД 

2 J01DB04 Cefazolin парентерална  12000000 3 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01DB04 Cefazolin парентерална  12000000 4 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01DB04 Cefazolin парентерална  12000000 5 ДАНСОН БГ ООД 

2 J01DD02 Ceftazidime парентерална 
1000 

mg 
100000 1 

"ТЪРГОВСКА 

ЛИГА - ГАЦ" АД 

2 J01DD02 Ceftazidime парентерална 
1000 

mg 
100000 2 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01DD02 Ceftazidime парентерална 
1000 

mg 
100000 3 "МЕДЕКС" ООД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 1 
"ТЪРГОВСКА 

ЛИГА - ГАЦ" АД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 2 Медофарма ЕООД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 3 "МЕДЕКС" ООД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 4 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 5 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01DD04 Ceftriaxone парентерална  13200 6 ДАНСОН БГ ООД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 1 
"ТЪРГОВСКА 

ЛИГА - ГАЦ" АД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 2 
"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 3 Медофарма ЕООД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 4 ДАНСОН БГ ООД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 5 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01DE01 Cefepime парентерална 1 g 160 6 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 1 
"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 2 Медофарма ЕООД 

2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 3 
ФармаВижън 

Европа ООД 

2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 4 ДАНСОН БГ ООД 



2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 5 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01DH02 Meropenem парентерална  160000 6 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01DH51 
Imipenem, 

Cilastatin 
парентерална  250000 1 "МЕДЕКС" ООД 

2 J01DH51 
Imipenem, 

Cilastatin 
парентерална  250000 2 

ФармаВижън 

Европа ООД 

2 J01EE01 
Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim 
парентерална  1000 1 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 1 Медофарма ЕООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 2 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 3 

"ПРО 

ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 4 
"Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ" ЕООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 5 "СОЛОМЕД" ООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 6 ДАНСОН БГ ООД 

2 J01GB06 Amikacin парентерална  360000 7 
"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01MA02 Ciprofloxacin парентерална  1200000 1 
"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01MA02 Ciprofloxacin 
перорална 

твърда 
 10000000 1 "ФАРКОЛ" АД 

2 J01MA02 Ciprofloxacin 
перорална 

твърда 
 10000000 2 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01XA01 Vancomycin парентерална  100000 1 
"ТЪРГОВСКА 

ЛИГА - ГАЦ" АД 

2 J01XA01 Vancomycin парентерална  100000 2 
"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J01XA02 Teicoplanin парентерална  48000 1 "МЕДЕКС" ООД 

2 J04AB02 Rifampicin 
перорална 

твърда 
 30000 1 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

2 J04AB02 Rifampicin 
перорална 

твърда 
 30000 2 "ФАРКОЛ" АД 

 

X. Комисията предлага на Възложителя, класираният на първо място участник след 

проведения вътрешно конкурентен избор по PC на M3 № РД-11-158 от 26.03.2021г. за номенклатура 

лекарствени продукти от предмета на ОП, да бъде определен за изпълнител, при спазване 

изискванията на ПМС №146 от 2015 г. 

 

 С извършеното Комисията приключи своята работа и предава на Възложителя настоящия 

Протокол от работата си и получените и съставени в хода на провеждане на процедурата документи, 

за вземане на решения. 

 

 

Председател: 

Елена Арнаудова:……………… 

 

Членове: 

Мария Михайлова: ……………... 

 

Мария Кръстева: ………….……. 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЯ ЧЛ.37 ОТ ЗОП 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЯ ЧЛ.37 ОТ ЗОП 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЯ ЧЛ.37 ОТ ЗОП 


