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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 220 / 11.07.2016г . за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на медикаменти” с УНП 00468-2016-0005, 

публикувано обявление в „Официалния вестник” на Европейския съюз 

№ 2016/S 108-192363 от 07.06.2016г 

 
        Днес 11 юли 2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

           Председател: 1.              Заличено 

Членове:       2.           обстоятелство 

3.               съгласно 

4.                  чл.2 

5.             от ЗЗЛД 

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 

доставки на медикаменти, съобразно разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и документацията за 

участие, одобрена с Решение  № Р-16 / 03.06.2016г. на Изп. Директор на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД  гр. Монтана.  

 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 12 

(дванадесет) оферти, които по входящи номера, регистрирани в деловодството в Дневник 

– Регистър на обществените поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния 

протокол, а именно: 

1. „Търговска лига-НАЦ” АД гр.София                 - вх.№ 74 / 04.07.2016г. 09:45 ч.; 

2. „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД гр.София    - вх.№ 75 / 05.07.2016г. 09:45 ч.; 

3. „Б.Браун Медикал” ЕООД гр.София                  - вх.№ 76 / 07.07.2016г. 10:00 ч.; 

4. „Екос Медика” ООД гр.София                            - вх.№ 77 / 07.07.2016г. 12:55 ч.; 

5. „Фаркол” АД гр.Бургас                                        - вх.№ 78 / 08.07.2016г. 09:00 ч.; 

6. „Антисел България” ООД гр.София                   - вх.№ 79 / 08.07.2016г. 10:00 ч.; 

7. „Про Фармация” ЕООД с.Равно поле                 - вх.№ 80 / 08.07.2016г. 10:05 ч. 

8. „Софарма Трейдинг” АД гр.София                    - вх.№ 81 / 08.07.2016г. 10:05 ч.; 

9. „Медофарма” ЕООД гр.София                           - вх.№ 82 / 08.07.2016г. 10:05 ч.; 

10. „Фьоникс Фарма” ЕООД гр.София                    - вх.№ 83 / 08.07.2016г. 10:05ч.; 

11. „Медекс” ООД гр.София                                     - вх.№ 84 / 08.07.2016г. 10:10 ч.; 

12. „РСР” ЕООД гр.София                                        - вх.№ 85 / 08.07.2016г. 11:10 ч. 

 

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участници в 

процедурата, както и други лица. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след 

известяването на фирмите – участници в процедурата от Председателя на комисията, 

назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на 

изискванията съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.  
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Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

получаване след като се убеди, че цялостта на офертите и външния вид отговарят на 

изискванията съгласно нормативните разпоредби и документацията за участие. 

Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с 

нормативните изискванията и започна да проверява представените оферти от участниците 

съдържат ли всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и 

съдържание. 

Отварянето на офертите започна по реда на тяхното подаване, като председателя на 

комисията уточни, че поне трима от членовете на  комисията трябва да подпишат 

техническите предложения от офертите, както и пликовете с ценовото предложение на 

същите. 

Като се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за 

обществената поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в 

процедурата, комисията констатира следните несътветствия относно представените 

документи от участниците и изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие в 

процедурата за участник: 

 

№1 „Търговска лига-НАЦ” АД: 

- в ЕЕДОП – незаверени страници (стр.4 до 22 от офертата); 

 

№4 „ Екос Медика” ООД: 

- в ЕЕДОП – посочил друго наименование на предмата на поръчката (стр.21 от 

офертата); 

 

№5 „ Фаркол” АД: 

- в Списъка с документи – не е попълнена колона „Номер на страница” - кой 

приложен документ на коя страница се намира; 

- в ЕЕДОП – в част I – посочен е номера на предварителното обявление за поръчка; 

 

№6 „ Антисел България” ООД: 

- в ЕЕДОП – в част I – не е посочен номера на обявлението за поръчката, 

неподписана на необходимото място стр.24; 

 

№7 „ Про Фармация” ЕООД: 

- Списъка с документи – не е подписан на необходимото място; 

- в ЕЕДОП – в част I – не е посочен номера на обявлението за поръчката и 

референтен номер на досието, последната страница – без подпис на необходимото 

място; 

 

№9 „ Медофарма” ЕООД: 

- в ЕЕДОП – незаверени страници (1 до 29), съответно (3 до 31 от офертата), в част I 

не е посочен номера на обявлението за поръчката и референтен номер на досието 

(посочен е номера на документа в АОП); 

 

№10 „ Фьоникс Фарма” ЕООД: 

- в ЕЕДОП – незаверени страници (2 до 25 от офертата), в част I не е посочен номера 

на обявлението за поръчката; 

 

№11 „ Медекс” ООД: 

- в ЕЕДОП – в част IV, В, 1б – не е попълнена информация за изпълнени договори; 
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№12 „ РСР” ЕООД: 

- незаверени страници с номер: 1 (Списък с документи), от 3 до 19 (ЕЕДОП), 21 

(Декларация образец №2); 

- в ЕЕДОП – в част II, Б  липсва информация за представителите на участника, в част 

IV, В, 1б – не е попълнена информация за изпълнени договори. 

 

 

Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител. 

Комисията съобрази действията си съгласно действащите нормативни документи и 

изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие в настоящата 

процедура на обществена поръчка. 

 

 
Комисията реши : 

1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или 

изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, 

непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова 

информация, да допълнят или да пояснят представената информация) и чл.54, ал.8 от ППЗОП 

(Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща 

протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача), комисията изпраща настоящия протокол до всички участници и в същия ден го 

публикува в Профила на купувача. 

2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването 

на протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по оценка 

и класиране на подадените оферти. 

 

 

 
КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1.   подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:            2.   подпис 

                                                        3.    подпис 

                    4.    подпис 

                                                        5.    подпис 

 

 

 

 

 

 


