
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ
„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021 г. за нуждите

на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Лов£

Д-р.Румяна лен директор

of. л
От работата на комисията, назначена със Заповед № 2 0 8 ^ Ш 4 ^ № й н а  Изпълнителния 

директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, в процедура заТГБГрешен конкурентен избор 
по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП за определяне на изпълнител във връзка с отправена писмена покана с 
изх.№ 50/30.03.2021 г. с предмет .Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФД-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“ през „Електронна 
система“ и публикувана на сайта на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, раздел профил на 
купувача, Вътрешен конкурентен избор - http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm

На 09.04.2021 год., от 09:30 часа, в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27, се събра назначената комисия да отвори и разгледа 
постъпилите оферти в електронната система, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч 
ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч

ЗДетелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
Резервни членове:
1. д-р.Алдин Начков н-к отделение по хемодиализа към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч
2. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч

Комисията работи в съответствие с графика, посочен в „Електронна система“ за Доставка на 
лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФД- 
Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“ и отправената Покана до всички участници по Рамково споразумение 
№ РД-1.1-158 от 26.03.2021 г. Съгласно графика комисията ще извърши графика по отварянето на 
офертите на участниците на 09.04.2021 г. в 09:30 часа и отваряне и оценка на ценовите предложения 
на допуснатите до този етап участници и класирането им на 09.04.2021 г. в 10:00 часа.

Електронно подадените оферти са налични в меню „оферти“ на обществената поръчка в 
електронната система и стават видими за комисията след изтичането на срока за получаване на 
оферти. Като електронната система е подредила всички подадени оферти по дата и час на постъпване. 
Съгласно информацията на постъпилите предложения по електронен път чрез Електронната система и 
в посочения в поканата срок - до 08.04.2021 г. 23:59 часа, са постъпили 11 броя предложения, както
следва:
1. Предложение с вх. № 07525, дата и час на подаване 06-04-2021 11:27 часа - участник "СОЛОМЕД" 
ЕООД.
2. Предложение с вх. № 07502, дата и час на подаване 06-04-2021 10:50 часа - участник "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - ГАЦ" АД.
3. Предложение с вх. № 07320, дата и час на подаване 05-04-2021 12:00 часа - участник "МЕДЕКС" 
ООД.
4. Предложение с вх. № 07210, дата и час на подаване 03-04-2021 21:18 часа - участник ДАНСОН БГ 
ООД.
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5. Предложение с вх. № 06990, дата и час на подаване 02-04-2021 10:38 часа - участник ФармаВижън 
Европа ООД.
6. Предложение с вх. № 06807, дата и час на подаване 01-04-2021 09:02 часа - участник "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД.
7. Предложение с вх. № 06605, дата и час на подаване 31-03-2021 12:00 часа - участник Медофарма 
ЕООД.
8. Предложение с вх. № 06566, дата и час на подаване 31-03-2021 10:54 часа - участник "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД.
9. Предложение с вх. № 06429, дата и час на подаване 30-03-2021 14:16 часа - участник "ФАРКОЛ" 
АД.
10. Предложение с вх. № 06393, дата и час на подаване 30-03-2021 13:24 часа - участник "СОФАРМА 
ТРЕЙДИНПАД.
11. Предложение с вх. № 06357, дата и час на подаване 30-03-2021 10:12 часа - участник "ПРО 
ФАРМАЦИЯ" ЕООД.

Всички членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл.ЮЗ, ал.2 от 
ЗОП.

Председателят на комисията извършва всички действия в системата.
1.Комисията премина към разглеждане на съдържанието на предоставената информация и 
предоставените документи от участниците. По отношение на предоставените от участниците 
документи и информацията за съответствието им към личното състояние и критериите за подбор, 
единодушно комисията констатира следното:
1. Предложение с вх. № 07525, дата и час на подаване 06-04-2021 11:27 часа - участник 
"СОЛОМЕД" ЕООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от 
Електронната система, а именно:

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение;
/  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "СОЛОМЕД" ЕООД, е подадено съгласно 
условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване личното 
състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите разрешение и 
лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 
от ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, 
т. 1 от ППЗОП.
2. Предложение с вх. № 07502, дата и час на подаване 06-04-2021 10:50 часа - участник
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се 
генерират от Електронната система, а именно: 

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
у  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД, е подадено
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съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
3. Предложение с вх. № 07320, дата и час на подаване 05-04-2021 12:00 часа - участник "МЕДЕКС"
ООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от Електронната 
система, а именно:

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "МЕДЕКС" ООД, е подадено съгласно 
условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване личното 
състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите разрешение и 
лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
4. Предложение с вх. № 07210, дата и час на подаване 03-04-2021 21:18 часа - участник ДАНСОН
БГ ООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от Електронната 
система, а именно:

у  заявление за участие; 
v' техническо предложение;
• / предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника ДАНСОН БГ ООД е подадено съгласно 
условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване личното 
състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите разрешение и 
лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
5. Предложение с вх. № 06990, дата и час на подаване 02-04-2021 10:38 часа - участник 
Фармабижън Европа ООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират 
от Електронната система, а именно:

3



s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника ФармаВижън Европа ООД е подадено 
съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
6. Предложение с вх. № 06807, дата и час на подаване 01-04-2021 09:02 часа - участник "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от 
Електронната система, а именно:

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД е подадено 
съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
7. Предложение с вх. № 06605, дата и час на подаване 31-03-2021 12:00 часа - участник 
Медофарма ЕООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от 
Електронната система, а именно:

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника Медофарма ЕООД е подадено съгласно 
условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване личното 
състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите разрешение и 
лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на
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информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 

см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
8 Предложение с вх. № 06566, дата и час на подаване 31-03-2021 10:54 часа - участник "ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от 
Електронната система, а именно: 

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е подадено 
съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното, състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
9. Предложение с вх. № 06429, дата и час на подаване 30-03-2021 14:16 часа , участник "ФАРКОЛ"
АД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от Електронната 
система, а именно:

s  заявление за участие;
<  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "ФАРКОЛ" АД е подадено съгласно 
условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване личното 
състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите разрешение и 
лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
10. Предложение с вх. № 06393, дата и час на подаване 30-03-2021 13:24 часа, участник
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се 
генерират от Електронната система, а именно:

■/ заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;
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Комисията констатира, че на този етап от процедурата ценовото предложение е заключено и не 
може да бъде отворено.

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД“ е подадено 
съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.
11. Предложение с вх. № 06357, дата и час на подаване 30-03-2021 10:12 часа - участник "ПРО
ФАРМАЦИЯ" ЕООД е подал оферта за участие, съдържаща и трите форми, които се генерират от 
Електронната система, а именно: 

s  заявление за участие; 
s  техническо предложение; 
s  предлагани ценови параметри;

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

Комисията премина към разглеждане на заявлението на участника и прикачените към него 
документи.

Комисията констатира, че заявлението на участника "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД е подадено 
съгласно условията на процедурата като към него са прикачени изискуемите документи за доказване 
личното състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал наличието на изискуемите 
разрешение и лицензия е посочване на техните номера и дати. Не се установява липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка или несъответствие на 
информацията е изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Прикачен е надлежно попълнен и подписан ЕЕДОП, както и списък с всички задължени лица по 
см. на чл.54, ал.2 и ал.З от ЗОП, представеният ЕЕДОП е подписан цифрово от лицата по чл.40 от 
ППЗОП, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т. 1 
от ППЗОП.

И.След гореописаното Комисията премина към разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т.1 от 
ППЗОП на допуснатите до този етан от процедурата участници.
1. Участникът "СОЛОМЕД" ЕООД е подал техническо предложение, за което Комисията констатира, че 
отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и на условията 
за участие в „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021 г. за 
нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил лекарствения 
продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт участва, както и 
декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
2. Участникът "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя 
и на условията за участие в „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е 
посочил лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с 
чиито продукт участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.
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На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
3. Участникът "МЕДЕКС" ООД е подал техническо предложение, за което Комисията констатира, че 
отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и на условията 
за участие в .Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021 г. за 
нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил лекарствения 
продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт участва, както и 
декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
4. Участникът ДАНСОН БГ ООД е подал техническо предложение, за което Комисията констатира, 
че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и на 
условията за участие в .Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е 
посочил лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с 
чиито продукт участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
5. Участникът ФармаВижън Европа ООД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя 
и на условията за участие в Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е 
посочил лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с 
чиито продукт участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
6. Участникът "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и 
на условията за участие в Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФД-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил 
лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт 
участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
7. Участникът Медофарма ЕООД е подал техническо предложение, за което Комисията констатира, че 
отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и на условията 
за участие в Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021г. за 
нуждите на МБАЛ “ПРОФД-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил лекарствения 
продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт участва, както и 
декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
8. Участникът "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и 
на условията за участие в Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26,03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил 
лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт 
участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
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9. Участникът "ФАРКОЛ" АД е подал техническо предложение, за което Комисията констатира, че 
отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и на условията 
за участие в .Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021г. за 
нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил лекарствения 
продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт участва, както и 
декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
10. Участникът "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и 
на условията за участие в .Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил 
лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт 
участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.
11. Участникът "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и 
на условията за участие в Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11- 
158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Участникът е посочил 
лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито продукт 
участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.

Ш.Комисйята премина към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от 
процедурата участници.

Председателят на Комисията чрез натискане на бутон „Класиране“ отвори класирането с 
отразяване на цените от ценовите предложения па допуснатите участници.

Комисията констатира, че всички участници са предложили цена равна или по ниска от Референтна 
стойност за 1 бр. мярка съгласно Позитивен лекарствен списък.

Временното класиране на участниците, извършено от Електронната система /въз основа на 
обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена /с отчитане на цените, 
постигнати при отваряне на ценовите предложения, е както следва :______________________________

Анатомо- Межд. Начин на Мяр За Реф.ст- Необхо Междинно Ед цена Ед це
терапевт непат приложе ка бе ст за 1 дим бр класиране/Участници за за
ичен код ентно ние /mg, ле бр. мярки единица единни
/АТС- наим./ tabl., жка мярка мярка мярка
код/ INN/ ml./ съг.ПЛС без ДДС ДДС
обособена позиция № 2
J01CR02 Amoxi

cilline,
clavuJa
nic
acid

парентер
ална

mg
amox
icilin

0,004338 450000 1. Медофарма ЕООД
2. "МЕДЕКС" ООД
3. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
4. ДАНСОН БГ ООД
5. "ФАРКОЛ" АД

0,003010
0,003012
0,003250
0,003304
0,003307

0,00361
0,00361
0.0039С
0,00396
0,00396

J01DB04 Cefazo парентер mg 0,001493 900000 1 .Медофарма ЕООД 0,000975 0,00117
lin ална 2."МЕДЕКС" ООД 0,000976 0,00117

3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,001053 0,00126
4. "ФАР КОЛ" АД 0,001065 0,00127

—• ........* - 5.ДАНСОН БГ ООД 0,001071 0,00126
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J01DC02 Cefuro
xime

парентер 
an на

mg 150
0
mg

0,001583 6000000 1 .Медофарма ЕООД 
2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
2. "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" 
АД
3. "ФАРКОЛ" АД
4. ДАНСОН БГ ООД

0,000930
0,001000
0,001000
0,001020
0,001021

0,00111 
0,0012С 
0,0012С 
0,00122 
0,00122

J01DC02 Cefuro
xime

пероралн 
а твърда

mg 500
mg

0,002028 100000 1 ."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2. "МЕДЕКС"ООД
3. "ФАРКОЛ" АД

0,001586
0,001587
0,001634

0,0019С 
0,0019С 
0,00196

J01DD01 Cefota
xime

парентер
ална

g 1,943500 60 1. "ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГАЦ" 
АД
2. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
3. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД

1,219933
1,220000
1,220301

1,46392
1.4640С
1,46436

J01DD02 Ceftazi
dime

парентер
ална

mg 100
0
mg

0,010470 30000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
1 ."МЕДЕКС" ООД
2. "ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ" 
АД

0,002879
0,002879
0,002997

0,00346
0,00346
0,00356

J01DD04 Ceftria
xone

парентер
ална

g 1,861000 17000 1. "ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГАЦ" 
АД
2. "МЕДЕКС" ООД
3. Медофарма ЕООД
4. "ФАРКОЛ" АД
5. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
6. ДАНСОН БГ ООД

0,916332
0,916366
0,916610
0,939568
0,989733
1,007210

1,09956
1,09962
1,09992
1,12746
1,18766
1,20866

J01DD12 Cefop
erazon
e

парентер
ална

mg 100
0
mg

0,007367 1600000 1. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
2. Медофарма ЕООД
3. ДАНСОН БГ ООД 
3."ФАРКОЛ"АД

0,004473
0,004479
0,004480
0,004480

0,00536
0,00537
0,00537
0,00537

J01DD12 Cefop
erazon
e

парентер
ална

mg 200
0
mg

0,004865 500000 1 ."ФАРКОЛ" АД 
1 .Медофарма ЕООД 
2.ДАНСОН БГ ООД 
2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,003950
0,003950
0,003951
0,003951

0,00474
0,00474
0,00474
0,00474

J01DD62 Cefop
erazon
e,
Sulbac
tarn

парентер
ална

mg
cefop
erazo
ne

0,012009 50000 1. "ФАРКОЛ" АД
1 .Медофарма ЕООД
2. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
3. ДАНСОН БГ ООД 
3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,010000
0,010000
0,010002
0,010007
0,010007

0,0120С 
0,0120С 
0,0120С 
0,0120С 
0,0120С

J01DE01 Cefepi
me

парентер
ална

g 1 g 5,875000 100 1. Медофарма ЕООД
2. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
3. ДАНСОН БГ ООД
4. ТЬРГОВСКА ЛИГА -ГАЦ" 
АД
5. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
6. "ФАРКОЛ" АД

3,150100
3,303546
3,344406
3,398171
3,403461
3,454911

3,78012
3,96426
4,01326
4.0778С
4,08416
4,14586
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J01DH02 Merop
enem

парентер
ална

mg 0,015726 1200000 1 .ФармаВижън Европа ООД
2. ДАНСОН БГ ООД
3. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
4. Медофарма ЕООД
5. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
6. "ФАР КОЛ" АД

0,006190
0,006208
0,006221
0,006551
0,006562
0,006593

0,00742
0,00745
0,00746
0,00786
0,00787
0,00791

J01FA10 Azithro
mycin

пероралн 
а твърда

mg 0,005236 150000 ГФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2."МЕДЕКС" ООД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
3. "ФАРКОЛ" АД

0,004344
0,004346
0,004346
0,004360

0,00521
0,00521
0,00521
0,00522

J01FA10 Azithro
mycin

парентер
ална

mg 0,059908 50000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2. "МЕДЕКС" ООД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
3. "ФАРКОЛ" АД

0,046640
0,046664
0,046664
0,046989

0,05596
0,05599
0,05599
0,05638

J01FF01 Clinda
mycin

парентер
ална

mg 0,006710 12000 ГФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
3. "ФАРКОЛ" АД
4. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,004200
0,004201
0,004250
0,004453

0,00504 
0,00504 
0,0051 С 
0,00534

J01GB03 Genta
micin

парентер
ална

mg 0,007645 16000 1.ДАНСОН БГ ООД 0,006364 0,00762

J01GB06 Amika
cin

парентер
ална

mg 0,009842 400000 1 .Медофарма ЕООД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
3. "ФАРКОЛ" АД
4. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
5. "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" 
ЕООД
6. "СОЛ ОМ ЕД" ООД
7. ДАНСОН БГ ООД
8. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,006130
0,006131
0,006600
0,006617
0,006618
0,006671
0,006721
0,006733

0,00735
0,00735
0,00792
0,00794
0,00794
0.0080С
0,00806
0,00808

J01MA02 Ciprofl
oxacin

парентер
ална

mg 0,012820 30000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,010640 0,01276

J01MA02 Ciprofl
oxacin

пероралн 
а твърда

mg 0,001546 650000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2. "ФАРКОЛ" АД

0,000582
0,000605

0,00069
0,00072

J01MA12 Levofl
oxacin

пероралн 
а твърда

mg 0,003586 50000 1 ."ФАРКОЛ" АД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
3. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,002980
0,002981
0,002983

0,00357
0,00357
0,00358
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J01MA12 Levofl
oxacin

парентер
ална

mg 0,024600 250000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
2. ДАНСОН БГ ООД 
2."МЕДЕКС" ООД 
2."ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ" 
АД
2,"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
2. "ФАРКОЛ" АД
3, "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,016120
0,016125
0,016125
0,016125
0,016125
0,016125
0,017081

0,01934
0,01936
0,01936
0,01936
0,01936
0,01936
0,02049

J01XA01 Vanco
mycin

парентер
ална

mg 0,018400 100000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА"
ЕООД
2. "ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ" 
АД

0,008704
0,008706

0,01044
0,01044

J01XD01 Metron
idazole

парентер
ална

mg 0,003656 2400000 1. "ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД
2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 
АД
2."ФАРКОЛ" АД
2. "МЕДЕКС" ООД
3. "СОЛОМЕД" ООД
3. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
4. "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" 
ЕООД .

0,002920
0,002922
0,002922
0,002922
0,003043
0,003043
0,003047

0.0035С
0.0035С
0.0035С
0.0035С
0,00366
0,00366
0,00366

J02AC01 Flucon
azole

парентер
ална

mg 0,089500 40000 1."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,074550 0,08946

След като извърши описаните по -  горе действия комисията приключи процедурата по 
първоначална оценка на допуснатите оферти, на основание чл.4, ал.2 от Постановление № 146 на МС 
/2015 и премина към провеждането на електронен търг по чл.89 от ЗОП. Комисията изпрати покана с 
изх.№ 491 на 09.04.2021 г. до участниците : "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД , "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, 
"ФАРКОЯ" АД, "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, Медофарма ЕООД, "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, 
ФармаВижън Европа ООД, ДАНСОН БГ ООД, "МЕДЕКС" ООД , "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД 
и"СОЛОМЕД" ЕООД, чиито оферти са допуснати до участие в електронен търг. Електронният търг 
започва след първоначалната цялостна оценка на офертите и позволява да бъдат класирани чрез 
електронната система чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертата цени.

На основание чл.90, ал.8 от ЗОП комисията посочи начална дата и час на електронния търг, а 
именно : 13.04.2021 г. 8:00:00 часа и дата и час на приключване на електронния тъ р г: 19.04.2021 г. 
09:50:00 часа. Комисията също посочи в поканата, резултатът от първоначалната оценка на всяка 
оферта, реда за свързване към използваното електронно оборудване, стъпка за промяна на цената -
O, 05% определена от Министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки 
в проведената открита процедура с УИН : 00080-2020-0012.

С тези действия на 09.04.2021 г. комисията приключи своята работа и насрочи следващото 
заседание за 19.04.2021г. в 09:55 часа за класиране на изпълнителите, участвали в електронния търг.

На 19.04.2021 г. в 09:55ч , след настъпване крайната дата и час в поканата за електронния търг, 
Комисията определена със Заповед № 203/09.04.2021 г. на изпълнителния директор на МБАЛ“ПРОФ.Д-
P. Параскев Стоянов“ АД Ловеч се събра в сградата на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27, за да отвори подадените ценови предложения на 
участниците в електронния търг.

Председателят на Комисията чрез натискане на бутон „Класиране“ за всяка една от офертите в 
Електронната система визуализира крайното класиране на участниците, при което са отразени цените, 
постигнати след провеждането на електронния търг.
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Класирането се извършва във възходящ ред, при което на първо място се класира участникът, 
предложил най-ниска цена, а на последно място, участникът, предложил най- висока цена за 
съответната номенклатура.

Комисията единодушно констатира, че участниците в електронния търг са спазили зададената 
стъпка на промяна на цената от 0.05%.

Комисията провери за наличие на обстоятелства по чл.72 от ЗОП -  необичайно благоприятни 
оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка. В резултат от извършената проверка комисията установи, че такова предложение е налице в 
ценовото предложение на участника „МЕДЕКС“ООД, както следва :_________ __________________

Анатом
о-

терапев
тичен

код
/АТС-
код/

Междунаро
ДНО

непатентно  
наименова  

н и е /INN/

Начин на 
приложен  

ие

Мярк
а

/mg,
tabl.,
m l./

Референт
на

стойност 
за 1 бр. 
мярка 

съгласно  
ПЛС

Необхо
дим
брой

мярки
Класиране/ 
Участници

Ед цена 
за

единица 
мярка 

без ДДС

Ед цена 
за

единица  
мярка с 

ДДС

..% по 
благопр  
иятна 
оферта

Обособена позиция № 2

J01MA12 Levofloxacin
парентерал
на mg 0,024600 250 000 "МЕДЕКС" ООД 0,012150 0,014580 23.59 %

На основание чл.72, ал.7 от ЗОП във вътрешния конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, 
ал. 3 й 4 от ЗОП възложителят не изисква обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП, когато за същото 
предложение такава обосновка вече е представена и приета в процедурата за сключване на рамковото 
споразумение, проведена от централен орган за покупки. Съгласно гореизложеното комисията направи 
проверка в електронната преписка ОП с УИН 00080-2020-0012 и предмет „Лекарствени продукти от 
ATC D "Дерматологични средства", ATC G "Пикочно-полова система и полови хормони", АТС И 
"Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини" и ATC J 
"Антиинфекциозни средства за системно приложение", проведена от Министерство на 
здравеопазването в качеството му на централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. 
Комисията констатира единодушно, че съгласно Прототол № 2 от работата на комисия, назначена със 
Заповед No РД-11-296/02.07.2020 (изм. със Заповед No РД-11-417/27.08.2020г. и Заповед № 11- 
494/06.10.2020г.)на министъра на здравеопазването да извърши подбор на участниците, разгледа, 
оцени и класира подадените оферти и да проведе електронен търг при спазването на реда предвиден 
в чл. 89-91 от ЗОП по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Лекарствени 
продукти от ATC D "Дерматологични средства", ATC G "Пикочно-полова система и полови хормони", 
АТС Н "Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини" и АТС 
J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", комисията не е открила основания по чл.72, 
относно лекарствен продукт с АТС код и INN -  J01МА12-Levofloxacin -парентерална. Комисията е 
открила обстоятелства по чл.72, само в следните предложения :
Извадка от Протокол № 2 от работата на комисия, назначена със Заповед No РД-11-296/02.07.2020 
(изм. със Заповед No РД-11-417/27.08.2020г. и Заповед № 11-494/06.10.2020г.)на министъра на 
здравеопазването________________________________________________________________ _____ |

А ТС
код

IN N
Н ач и н  на  
при л ож ен  ие М яр ка З а б е л е ж ка У частни к

Е д ини чна  ц ен а  без  
Д Д С

J 0 1 D D 0
2

C e fta z id
im e

п ар ен тер ал
на

mg 1 0 0 0  m g "М Е Д Е К С " О О Д  "Ф Ь О Н И К С  Ф А Р М А "  
Е О О Д  "Т Ъ Р Г О В С К А  Л И Г А  - ГАЦ" А Д

0 ,0 0 2 8 7 9
0 ,0 0 2 8 7 9
0 ,0 0 2 9 9 7

J 0 1 M A 0
2

C ip ro flo
x a c in

п е р о р а п н а
твъ рда

mg

Ф Ь О Н И К С  Ф А Р М А " Е О О Д  "Ф А Р К О Л ” А Д 0 ,0 0 0 5 8 2  
0 .0 0 0 6 0 5

На основание гореизложеното и съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на
участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-
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благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 
оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която 
се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Участника в обосновката си за наличие на 
обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, може да се позовава на обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП. На 
основание чл.72, ал.З от ЗОП получената обосновка се оценява от комисията, по отношение на 
нейната пълнота и обективност относно констатираните обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на 
които се позовава участникът. При необходимост от участника комисията може да изиска уточняваща 
информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато 
представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Комисията на 19.04.2021 г пристъпи към подготовка на Искане за обосновка, относно констатирани 
обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП. Кат същото е изпратено електронно подписано от председателя 
на комисията до участника МЕДЕКС ООД, през системата от председателя на оценителната комисия 
на 19.04.2021 г. Председателят на комисията отправи Искането на основание чл.72 от ЗОП , през 
раздел Процедури - Процедури в процес на оценка - Предложения по процедура по вътрешен 
конкурентен избор в процес на оценка - Раздел“ Предлагани ценови параметри“ на участника МЕДЕКС 
ООД чрез част Изискай допълнителни документи.

Комисията се събра на 27.04.2021 на закрити заседания и констатира, че в срока по чл.72, ал.1 от 
ЗОП са постъпили следните допълнителни документи за обосновка по чл.72 от ЗОП през електронната 
система;

S  Участника "МЕДЕКС" ООД изпратил през системата на 19-04-2021 13:13:44 часа, прикачен 
файл с име и формат: Obosnovka cenLLevofloxacin_RD_158_signed.pdf 

Участника е изпратил електронно подписана обосновка от д-р Емил Данев- управител,с Изх. № 106 и 
дата 19.04.2021 г.

Участникът е потвърдил предложената от него цена за лекарственият продукт и е представил 
пълна и подробна писменна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена, като 
същият се е мотивирал, както следва : „Оферираните от нас цени в лева за посочените мерки са 
формирани на база на регистрираната цена на производител плюс допустимата по закон надценка за 
търговец на едро. Предложените цени са съобразени и с изискванията на възложителя и действащата 
нормативна уредба относно ценообразуването на лекарствени продукти, като са не по-високи от 
обявените регулаторни пределни цени и съответните референтни стойности и цени по чл. 261а и 258 
от ЗЛПХМ.

Оферираните от нас цени се основават на обективните обстоятелства, предвидени в чл. 72, ал. 
2, т. 2 от ЗОП, а именно „избраното техническо решение” и „наличието на изключително благоприятни 
условия за участника”.

Фирма „МЕДЕКС“ ООД е основен представител на съответния производител и притежател на 
разрешението за употреба /ПРУ/ на горепосочените продукти и участва в тръжни процедури за 
доставка на лекарствени продукти като негов доставчик, като реализира продажби към лечебни 
заведения по и извън договори по ЗОП. Благодарение на подписани дистрибуторски договори и 
постигнати големи обеми на продажби, „МЕДЕКС“ ООД получава изключително благоприятни 
търговски условия и допълнителни, преференциални отстъпки от страна на съответния производител и 
ПРУ, които позволяват оферирането на лекарствени продукти на такива цени. Като дългогодишен 
партньор и участник в процедури за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р 
Параскев Стоянов” АД - Ловеч, фирма „МЕДЕКС“ ООД предоставя на лечебното заведение процент от 
своите отстъпки /който е калкулиран в предложените крайни цени/, в съответствие с политиката на 
фирмата за максимално намаляване на оферираните тръжни цени за продажба на лекарствени 
продукти.

Освен това, фирма „МЕДЕКС” ООД участва в тръжната процедура с голяма по площ, 
лицензирана за търговия на едро складова база и различни по обем и товароносимост собствени МПС, 
позволяващи закупуване, съхранение и транспортиране на големи количества от предлаганите 
лекарствени продукти и оптимизация на доставките.

„МЕДЕКС” ООД оптимизира разходите за труд, като при ползването на персонал, необходим за 
изпълнение на настоящата обществена поръчка, реализира икономия от работна заплата, създавайки
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по-добра ефективност и създавайки логистична организация за използване на човешкия ресурс в едно 
направление по най-икономичен и същевременно най-ефективен начин.

Освен описаните по-горе изключително изгодни условия, обосноваващи предложената цена 
следва да се отбележи, че при изпълнение на настоящата обществена поръчка, „МЕДЕКС” ООД 
реализира значителна икономия от координирането на графика и обслужването на многобройни обекти 
в едно и също направление и логистично разположени недалеч един от друг, тъй като дружеството има 
договори и изпълнява подобни услуги във всички направления, предвидени за изпълнение и в 
настоящата обществена поръчка. Това позволява „МЕДЕКС” ООД да направи допълнителни икономии 
като минимизира разхода за транспорт, гориво, амортизации, заплати и осигуровки -  всички те като 
елемент на ценообразуването са участвали вече при формирането на цената в изпълнението на други 
договори в същото направление, респективно не се предвиждат и заплащат повторно, а единствено се 
преизчисляват за незначителните отклонения по изпълнение на локациите по настоящия договор, 
което води до значителни икономии.“

Комисията счита, че получената обосновка от участника МЕДЕКС ООД е пълна, подробна и 
обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се е позовал Участникът. 
Комисията единодушно констатира, че не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Комисията счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложената от 
участника цена за доставка на лекарствен продукт:___________ ________________________ ________

Анатомо- 
терапевт 
ичен код  

/АТС-код/

Междунаро
ДНО

непатентно  
наименова  

ние /INN/
Начин на 

приложение

Мярка 
/m g, tabl., 

ml./

Референти  
а стойност 

за 1 бр. 
мярка 

съгласно  
ПЛС

Необхо
дим
брой

мярки
Кл асиране/ 
Участници

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС

Обособена позиция № 2

J01MA12 Eevofloxacin парентерална mq 0,024600 250 000 "МЕДЕКС" ООД 0,012150
Единодушно комисията приема получената от МЕДЕКС ООД обосновка относно начина на 

образуване на цената.
С оглед по-горе изложеното и в заключение комисията обобщи своето единодушно решение : 

Допуска до етапа на оценка и класиране ценовото предложение на участника в настоящата 
процедура за възлагане на обществената поръчка МЕДЕКС ООД за гореописаният лекарствен 
продукт.

След гореописаните действия комисията премина към изготвяне на класирането, на участниците, 
извършено от Електронната система /въз основа на обявения от Възложителя критерий за оценка на 
офертите „най-ниска цена / при отчитане на цените, постигнати след провеждане на електронния търг, 
/крайно класиране/ от настоящия протокол, както следва :___________________________________ _____

АТС-код INN

Начин на 
приложе 

ние

Мярка
/mg,
tabl.,
m l./

Забел
ежка

Реф.ст- 
стза 1 

бр.
мярка
съгПЛС

Необх
одим
брой

мярки
Класиране/Участ

ници

Ед цена 
за

ед.мяр 
ка без 
ДДС

Ед цена 
за

ед.мяр 
ка с 
ДДС

обособена позиция № 2
1-во място :
Медофарма ЕООД 0,003007 0,003608

2-ро място : 0,003009 0,003611

Amoxicilline mg "МЕДЕКС" ООД 0,003239 0,003887

, clavulanic парентера amoxici 3-то място : 0,003304 0,003965

J01CR02 acid • лна lin 0,004338 450000 "ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,003307 0,003968
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ЕООД
4- t o  място : 
ДАНСОН БГ ООД

5- то м я с то : 
"ФАРКОЛ" АД

J01DB04 Cefazolin
парентера
лна mg 0,001493 900000

1- во място :
"МЕД Е КС" ООД

2- ро място : 
Медофарма ЕООД

3- то м я с то :
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 
ЕООД
4- то място : 
"ФАРКОЛ" АД
5- то място: 
ДАНСОН БГ ООД

0,000969
0,000970
0,001053
0,001065
0,001071

0,001163
0,001164
0,001264
0,001278
0,001285

J01DC02 Cefuroxime
парентера
лна mg

1500
mg 0,001583

600000
0

1- во място: 
Медофарма ЕООД

2- ро място : 
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - 

ГАЦ" АД
3- то място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 
ЕООД
4- то място : 
"ФАРКОЛ"АД
5- то място:
ДАНСОН БГ ООД

0,000872
0,000873
0,001000
0,001020
0,001021

0,001046
0,001048
0,001200
0,001224
0,001225

J01DC02 Cefuroxime
пероралн 
а твърда mg 500 mg 0,002028 100000

1- во м я сто : 
"ФАРКОЛ"АД
2- ро място: 
"МЕДЕКС" ООД
3- то място: 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

0,001547
0,001563
0,001586

0,001856
0,001876
0,001903

J01DD01 Cefotaxime
парентера
лна g 1,943500 60

1- во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 
"ТЪРГОВСКА Л И ГА - 

ГАЦ" АД
3- то м я с то : 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

1,219390
1,219933
1,220301

1,463268
1,463920
1,464361

J01DD02 Ceftazidime
парентера
лна mg

1000
mg 0,010470 30000

1- во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 
"МЕДЕКС" ООД
3- то място : 
"ТЪРГОВСКА Л И ГА - 
ГАЦ" АД

0,002875
0,002878
0,002997

0,003450
0,003454
0,003596
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1- b o  място : 
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
ГАЦ" АД

2- ро м я с то : 

Медофарма ЕООД
3- то място : 
"МЕДЕКС" ООД
4- то място : 
"ФАРКОЛ"АД 0,898183 1,077820
5-то място : 0,900705 1,080846
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,915450 1,098540
ЕООД 0,939568 1,127482

парентера 6-то място : 0,989733 1,187680
J01DD04 Ceftriaxone лна g 1,861000 17000 ДАНСОН БГ ООД 1,007210 1,208652

1-во място :
"ФАРКОЛ" АД
2- ро място : 
Медофарма ЕООД
3- то място :
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,004393 0,005272
ЕООД 0,004432 0,005318

Cefoperazon парентера 1000 160000 4-то място : 0,004473 0,005368
J01DD12 e лна mg mg 0,007367 0 ДАНСОН БГ ООД 0,004480 0,005376

1- во място: 
Медофарма ЕООД
2- ро място : 
"ФАРКОЛ" АД
3- то място : 
ДАНСОН БГ ООД 0,003944 0,004733
3-то място : 0,003946 0,004735

Cefoperazon парентера 2000 "ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,003951 0,004741

J01DD12 e лна mg mg 0,004865 500000 ЕООД 0,003951 0,004741

1- во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 
Медофарма ЕООД
3- то място : 
"ФАРКОЛ" АД
4- то място : 0,009898 0,011878

ДАНСОН БГ ООД 0,009900 0,011880

Cefoperazon mg 4-то място : 0,010000 0,012000

e, парентера cefoper "ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,010007 0,012008

J01DD62 Sulbactam лна azone 0,012009 50000 ЕООД 0,010007 0,012008

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 3,137680 3,765216

2-ро място : 3,139091 3,766909

Медофарма ЕООД 3,344406 4,013287

3-то място : 3,398171 4,077805

парентера ДАНСОН БГ ООД 3,403461 4,084153

J01DE01 Cefepime лна g l g 5,875000 100 4-то място : 3,454911 4,145893
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"ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
ГАЦ" АД
5- то място :
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД
6- то м я сто : 
"ФАРКОЛ" АД

1- во място : 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 
Медофарма ЕООД
3- то място : 
ФармаВижън 

Европа ООД
4- то м я с то : 
ДАНСОН БГ ООД 0,005962 0,007154

5-то място : 0,005963 0,007156

"ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,006190 0,007428

ЕООД 0,006208 0,007450

парентера 120000 6-то място : 0,006562 0,007874

J01DH02 Meropenem лна mg 0,015726 0 "ФАРКОЛ"АД 0,006593 0,007912

1- во място : 
"МЕДЕКС" ООД
2- ро място : 
"ФАРКОЛ"АД

3- то място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,004243 0,005092

4-то място : 0,004343 0,005212

Azithromyci пероралн "СОФАРМА 0,004344 0,005213

J01FA10 n а твърда mg 0,005236 150000 ТРЕЙДИНГ" АД 0,004346 0,005215

1- во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 

"МЕДЕКС" ООД
3- то място : 
"СОФАРМА 0,045103 0,054124

ТРЕЙДИНГ" АД 0,045786 0,054943

Azithromyci парентера 4-то място : 0,046664 0,055997

JOIFAIO n лна mg 0,059908 50000 "ФАРКОЛ" АД 0,046989 0,056387

1- во място : 
"ФАРКОЛ"АД
2- ро място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3- то място : 
"СОФАРМА 0,004158 0,004990

ТРЕЙДИНГ" АД 0,004200 0,005040

парентера 4-то място : 0,004201 0,005041

JO lFFO l Clindamycin лна mg 0,006710 12000 "ПРО ФАРМАЦИЯ" 0,004453 0,005344
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ЕООД
парентера 1-b o  м ясто :

J01GB03 Gentamicin лна mg 0,007645 16000 ДАНСОН БГ ООД 0,006364 0,007637
1- во място : 

Медофарма ЕООД
2- ро място : 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД

3- то м я с то : 
"ФАРКОЛ" АД
4- то място :
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 
ЕООД

5- то място : 

"Б.БРАУН
МЕД И КАЛ" ЕООД 0,006130 0,007356
6-то място : 0,006131 0,007357
"СОЛОМЕД" ООД 0,006564 0,007877
7-мо място : 0,006617 0,007940
"ФЬОНИКС 0,006618 0,007942
ФАРМА" ЕООД 0,006671 0,008005

парентера 8-мо място : 0,006720 0,008064
J01GB06 Amikacin лна mg 0,009842 400000 ДАНСОН БГ ООД 0,006721 0,008065

1-во място :

Ciprofloxaci парентера "ФЬОНИКС
J01MA02 n лна mg 0,012820 30000 ФАРМА" ЕООД 0,010640 0,012768

1-во място : 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

Ciprofloxaci пероралн 2-ро място : 0,000582 0,000698

J01MA02 n а твърда mg 0,001546 650000 "ФАРКОЛ" АД 0,000583 0,000700

1- во място : 

"ФАРКОЛ"АД
2- ро място : 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД
3- то място : 0,002980 0,003576

пероралн "ФЬОНИКС 0,002981 0,003577

J01MA12 Levoftoxacin а твърда mg 0,003586 50000 ФАРМА" ЕООД 0,002983 0,003580

1- во м я с то : 
"МЕД  Е КС" ООД
2- ро място : 
"ФАРКОЛ"АД
3- то място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,012150 0,014580

4-то място : 0,013830 0,016596

ДАНСОН БГ ООД 0,016120 0,019344

4-то място : 0,016125 0,019350

"ТЪРГОВСКА ЛИГА- 0,016125 0,019350

парентера ГАЦ" АД 0,016125 0,019350

J01MA12 Levofloxacin лна mg 0,024600 250000 4-то място : 0,017081 0,020497
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"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 

5-то място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 
ЕООД

J01XA01 Vancomycin
парентера
лна mg 0,018400 100000

1- во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
2- ро място : 
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
ГАЦ" АД

0,008704
0,008706

0,010445
0,010447

J01XD01
Metronidaz
ole

парентера
лна mg 0,003656

240000
0

1- во място : 
"ФАРКОЛ"АД
2- ро място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД
3- то място : 
"МЕДЕКС" ООД
3- то място : 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД
4- то място : 
"СОЛОМЕД" ООД
4- то място :
"ПРО ФАРМАЦИЯ" 
ЕООД
5- то място : 
"Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД

0,002505
0,002782
0,002922
0,002922
0,003043
0,003043
0,003047

0,003006
0,003338
0,003506
0,003506
0,003652
0,003652
0,003656

J02AC01 Fluconazole
парентера
лна mg 0,089500 40000

1-во м я с то : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,074550 0,089460

Съгласно гореописаното класиране комисията приема, че не се откриват обстоятелства по чл.58, 
ал.З от ППЗОП, в частта за определяне на изпълнител в настоящата обществена поръчка.

Въз основа на горното и на основание чл.82 от ЗОП комисията единодушно предлага на 
възложителя да определи за изпълнители на договори с предмет на поръчката : .Доставка на 
лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д- 
Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“ с действие на договорите до 31.12.2021г, участниците класирани на 
първо място, както следва:

АТС-код INN

Начин на 
приложе 

ние

Мярка
/m g,
tabl.,
m l./

Забел
ежка

Реф.ст- 
стза 1 

бр.
мярка
съгПЛС

Необх
одим
брой

мярки
Класиране/Участ

ници

Ед цена 
за

ед.мяр 
ка без 
ДДС

Ед цена 
за

ед.мяр 
ка с 
ДДС

обособена позиция № 2

J01CR02

Amoxicilline 
, clavulanic 
acid

парентера
лна

mg
amoxici
lin 0,004338 450000

1-во място : 
Медофарма ЕООД 0,003007 0,003608

J01DB04 Cefazolin
парентера
лна mg 0,001493 900000

1-во място : 
"МЕДЕКС" ООД 0,000969 0,001163

J01DC02 Cefuroxime парентера mg 1500 0,001583 600000 1-во място: 0,000872 0,001046
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лна mg 0 Медофарма ЕООД

J01DC02 Cefuroxime
пероралн 
а твърда mg 500 mg 0,002028 100000

1-во място : 
"ФАРКОЛ" АД 0,001547 0,001856

J01DD01 Cefotaxime
парентера
лна g 1,943500 60

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 1,219390 1,463268

J01DD02 Ceftazidime
парентера
лна mg

1000
mg 0,010470 30000

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,002875 0,003450

J01DD04 Ceftriaxone
парентера
лна g 1,861000 17000

1-во м я с то : 
"ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
ГАЦ" АД 0,898183 1,077820

J01DD12
Cefoperazon
e

парентера
лна mg

1000
mg 0,007367

160000
0

1-во място : 
"ФАРКОЛ"АД 0,004393 0,005272

J01DD12
Cefoperazon
e

парентера
лна mg

2000
mg 0,004865 500000

1-во място: 
Медофарма ЕООД 0,003944 0,004733

J01DD62

Cefoperazon

e,
Sulbactam

парентера
лна

mg
cefoper
azone 0,012009 50000

1-во м я сто : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,009898 0,011878

J01DE01 Cefepime
парентера
лна g l g 5,875000 100

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 3,137680 3,765216

J01DH02 Meropenem
парентера
лна mg 0,015726

120000
0

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,005962 0,007154

J01FA10
Azithromyci
n

пероралн 
а твърда mg 0,005236 150000

1-во м я сто : 
"МЕД  Е КС" ООД 0,004243 0,005092

J01FA10
Azithromyci
n

парентера
лна mg 0,059908 50000

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,045103 0,054124

J01FF01 Clindamycin
парентера
лна mg 0,006710 12000

1-во място : 
"ФАРКОЛ" АД 0,004158 0,004990

J01GB03 Gentamicin
парентера
лна mg 0,007645 16000

1-во място : 
ДАНСОН БГ ООД 0,006364 0,007637

J01GB06 Amikacin
парентера
лна mg 0,009842 400000

1-во място : 
Медофарма ЕООД 0,006130 0,007356

J01MA02
Ciprofloxaci
n

парентера
лна mg 0,012820 30000

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,010640 0,012768

J01MA02
Ciprofloxaci
n

пероралн 
а твърда mg 0,001546 650000

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,000582 0,000698

J01MA12 Levofloxacin
пероралн 
а твърда mg 0,003586 50000

1-во място : 
"ФАРКОЛ"АД 0,002980 0,003576

J01MA12 Levofloxacin
парентера
лна mg 0,024600 250000

1-во място : 
"МЕД Е КС" ООД 0,012150 0,014580

J01XA01 Vancomycin
парентера
лна mg 0,018400 100000

1-во място : 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,008704 0,010445
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J01XD01
Metronidaz
ole

парентера
лна mg 0,003656

240000
0

1-во място : 
"ФАРКОЛ"АД 0,002505 0,003006

J02AC01 Fluconazole
парентера
лна mg 0,089500 40000

1-во място : 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 0,074550 0,089460

С описаните по-горе действия приключи работата на комисията на 27.04.2021 г. 
Председателя на комисията предава настоящият Протокол на Възложителя на 27.04.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянбв"АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

З^етел^на Георпдеваг- главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Ст<Мнов“ АД
Ловеч
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