
 

П Р О Т О К О Л 

№1 

 

Днес 12.11.2019 г. от 16:00 в гр. Стара Загора в Център за спешна 
медицинска помощ-Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя заседание 
на комисията, назначена със заповед №РД-01-64/12.11.2019 г. на 
Директора на ЦСМП-Стара Загора, за извършване подбор на участниците 
в процедурата, разглеждане  и оценка на офертите за провеждане на 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 
2020г.”,  открита с Решение №РД-01-58/16.10.2019 г., публикувано в РОП 

на 16.10.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-0003, чрез 
публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, в състав: 

1. Председател - Д-р Пенчо Пенчев – лекар във ФСМП-Ст.Загора 
2. Член – Светла Иванова  – главна мед.сестра  ЦСМП-Ст. Загора; 
3. Член - Йорданка  Малешкова  – юрист; 

 

В съответствие с чл.54, ал.1 от ППЗОП,  комисията започна работа 
след  получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП. Съгласно протокола за предаване на получените 
оферти, участници в процедурата са „ДАНСОН- БГ ООД ”, гр. Радомир, 

ЕИК 203612570, със седалище и адрес на управление гр.Радомир ул.”Отец 

Паисий”№26 и  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София, ЕИК 

103267194, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар 

Станчев” №5, Бизнес Тауърс Сграда „А”, ет.12.   
 

В изпълнение на чл.51,ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с 
участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, 

ал.2 от ЗОП. 

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и предадените  оферти. 

        В 16.00 часа пред комисията не се явяват представители на 
участниците или представители на средствата за масово осведомяване. 

ОФЕРТА №1 „ДАНСОН- БГ ООД ”- Получената оферта е в 
непрозрачен плик, с ненарушена цялост, запечатан, с обозначения, 
съобразно чл.47,ал.2 от ППЗОП и изискванията в раздел VI, т. 1 от 
документацията на Възложителя.             

 При спазване на чл. 54, ал 3 от ППЗОП, комисията извърши 

отваряне на плика с офертата на участника и оповести съдържанието му, 
както следва:    

В големия плик се съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис  
„Предлагани ценови параметри“, 1 лист Приложение №1 – Опис на 



документите и 2 папки с набор от документи. Членовете на комисията 
подписаха плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

В папка „Заявление за участие”  се съдържа Приложение №2- 

Заявление за участие, СД с надпис ЕЕДОП,  разрешение за търговия на 
едро с лекарствени продукти, Сертификат ISO 9001:2015. 

В папка „Техническо предложение” се съдържа Приложение №3-  

Техническо предложение и  пълномощно №1366/2019 от 05.04.2019 г. за 
представителство на името на Севдалин Минчев Минчев, препис с 
нотариална заверка. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и всички приложени към него документи.  

 

ОФЕРТА №2 „СОФАРМА ТРЙДИНГ”-АД - Получената оферта е 
в непрозрачен плик, с ненарушена цялост, запечатан, с обозначения, 
съобразно чл.47,ал.2 от ППЗОП и изискванията в раздел VI, т. 1 от 
документацията на Възложителя.             

 При спазване на чл. 54, ал 3 от ППЗОП, комисията извърши 

отваряне на плика с офертата на участника и оповести съдържанието му, 

както следва:    
 В големия плик се съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис  
„Предлагани ценови параметри“, папка с набор от документи и CD с 
надпис ЕЕДОП. Членовете на комисията подписаха плика с надпис  
„Предлагани ценови параметри“. 

 В папката с документи се съдържат следните документи: 

Опис на документите; 
Заявление за участие; 
 CD с надпис ЕЕДОП;  

Документ за упълномощаване – пълномощно №7688 от 20.12.2018 г. за 
представителство на името на Иван Желев Начев, препис с нотариална 
заверка рег. №6488 от 21.10.2019 г.; 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя по образец, 

съгласно приложение №3 от документацията; 
Единен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) на хартиен 

носител; 
Декларация за регистрация за употреба  и разрешение за употреба на 
оферираните лекарствени продукти по реда на ЗЛПХМ; 

Декларация по чл.55,ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

Членовете на комисията подписаха  техническото предложение и 

документите към него съобразно чл.54, ал.4 от ППЗОП. 

След  извършване на гореописаните действия приключи публичната 
част от заседанието на комисията, като комисията продължи работата си в 
закрито заседание. 



В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане и анализ на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор на възложителя. Съгл. чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на 
заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира 
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), в който се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които 

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При 

анализиране на приложените към офертите на участниците еЕЕДОП 

комисията установи, че представените от участниците еЕЕДОП са 
попълнени в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗОП,  подписани с електронен 

подпис на представителите на участниците и в тях участниците 
декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор.  

      Поради това комисията пристъпи към предварителен подбор на 
участниците, като подробно анализира документацията в офертите и 

установи, че двамата участници отговарят на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,  поради 

което допуска до разглеждане офертите на участниците. 
При спазване на чл. 56 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата и 

офертите и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените 
условия. 
        Комисията пристъпи към разглеждане и анализ на техническото 

предложение и оферта на участник №1- „ДАНСОН- БГ“- ООД. В 

техническото предложение на участник №1 се съдържа предложение за 

доставка на лекарствени продукти по 8 /осем/ броя от номенклатурите 
от техническата спецификация на възложителя - №2; №18; №19; №26; 

№28; №41; №51 и №69, което е в съответствие с Глава ІІІ, раздел IV, т.8 

от документацията на възложителя. Възложителят е предоставил на 
участниците възможност да представят оферта за цялата номенклатура или 

за част от номенклатурите от техническата спецификация, като е поставил 
минимално изискване към офертата, която е за част от номенклатурите, а 
именно офертата да обхваща минимум 10% /десет процента/ от 
лекарствените продукти по техническата спецификация, което в случая е 
изпълнено. Комисията установи, че офертата на участника и техническото 

предложение отговарят на предварително обявените условия относно 

правилата за изготвяне на офертата и техническото предложение, по 

образец на възложителя от документацията за обществената поръчка. 



Комисията направи съпоставка между техническото предложение на 
участника по отделните номенклатурни единици и техническата 
спецификация на възложителя и установи, че предложените лекарствени 

продукти отговарят на изискванията на възложителя по състав 
/съдържание на активно вещество/ и опаковка по техническата 
спецификация на възложителя. 
 Поради това комисията допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата участник №1 и следва да разгледа ценовата му оферта. 
           Комисията пристъпи към разглеждане и анализ на техническото 

предложение и оферта на участник №2 - „СОФАРМА ТРЙДИНГ”-АД. 

Комисията установи, че офертата на участника и техническото 

предложение отговарят на предварително обявените условия относно 

правилата за изготвяне на офертата и техническото предложение, по 

образец на възложителя от документацията за обществената поръчка. 
Комисията направи съпоставка между техническото предложение на 
участника по отделните номенклатурни единици и техническата 
спецификация на възложителя и установи, че участникът не прави оферта 
за доставка на лекарствени продукти по следните номенклатури от 
техническата спецификация: №23, №37, №38, №52, №55,  №60, №66, №69. 

Предложените лекарствени продукти по останалите номенклатури от 
техническата спецификация отговарят на изискванията на възложителя. 

Предвид констатациите на комисията относно съответствието и 

несъответствието между техническата спецификация на възложителя и 

техническото предложение на участника, комисията счита, че офертата на 
участника следва да бъде допусната до разглеждане на ценовото 

предложение. 
  Поради това комисията следва да пристъпи към  отваряне, 

разглеждане и оценяване на ценовата оферта на участник №1 и участник 
№2 в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП в плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП, на 05.12.2019г. от 16.00 часа, в административната сграда на 
ЦСМП – Стара Загора, бул. „Руски” № 62 Управление. За заседанието на 
комисията на посочената дата, час и място за отваряне на ценовата оферта, 
да се публикува съобщение на профила на купувача. 
 

Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и 

чл.181, ал.4 от ЗОП.   

 

                             КОМИСИЯ:  1. заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

                        2. заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

                                 3. заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП   

  



 

Предаден на Директора на ЦСМП – Стара Загора на 18.12.2019 г. 
        

     Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

  

       /д-р Маргарита Павлова/  

Утвърден от Директора на 18.12.2019 г. 
................................................................................................................................. 

       

................................................................................................................................. 

 

                                                                Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП

   

       /д-р Маргарита Павлова/  
 

 

 

 

 

 

 
 

 


