
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес 17.11.2014г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти и 
медицински изделия през 2015г.” определена  със Заповед № 151/27.10.2014г. на 
Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева   –  управител Болнична аптека 
 Румяна Господинова – биолог в отделение Клинична патология 
 д-р Цонка Хабиб – н-к Клинична лаборатория 
 д-р Диана Гешева – лекар ОНМ 
 Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 д-р Диана Кирова  – началник ДКК и ЗРПОЗ 
          д-р Неделчо Гьорчев  – главен инспектор в отдел „ОКМДЗИ” в РЗИ – Стара 
Загора 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 140/ 29.09.2014г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 336453 в брой S 191 от 04.10.2014г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 625956 на 29.09.2014г. 
       Комисията започна своята работа в 08.30 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 
        Комисията се запозна с писмо вх.№3436/10.11.2014г. на „Фьоникс Фарма“ 
ЕАД – гр.София, с което уведомява възложителя за преобразуване на дружеството 
при условията на универсално правоприемство в ЕООД. Вписването на това 
обстоятелство е извършено на 06.11.2014г. в ТР на АВ. Фирмата на участника от 
посочената дата е „Фьоникс Фарма“ ЕООД. 

С протокол на комисията от 27.10.2014г. са констатирани нередности в Плик 
№1 „Документи за подбор“ на част от участниците и са дадени подробни указания 
и срок за отстраняването им.   

В определения срок са постъпили писма от част от участниците с 
констатирани нередности. След запознаване със съдържанието им и съобразяване 
с изискванията от документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и 
ППЗОП комисията единодушно  
     

РЕШИ: 
1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката” на: 
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- „ГАМАКОНСУЛТ” ЕООД – гр.София 
- „ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
- „ЕКОМЕТ 90” ЕООД – гр. София 
- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора   
- „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София 
- „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София 
- „МЕДЕКС ” ООД – гр. София 
- „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София – без обособена 

позиция №307 
- „ЕТГ” ЕООД – гр. София 
- „ОМНИМЕД” ООД – гр. София 
- „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
- „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД – гр. Ловеч - без обособена позиция 

№248 
- „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
- „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София 
- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
- „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 
- „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦ” АД – гр. София 
- „БГ МЕД” ООД – гр. София 
- „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 
- „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
- „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София 
- „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 
- „СТИНГ” АД – гр. София  
- „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София  
- „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив 
- „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив - без обособени позиции 

№№248 и 299 
- „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 
- „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
- „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 
- „АКВАХИМ” АД – гр. София 
- „НОВИМЕД” ООД – гр. София 
- „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - без обособена позиция №299 

 
2. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 

Предложение за изпълнение на поръчката“ на „КАНБЕРА ПАКАРД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София по обособена позиция №307, като на основание 
чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата 
участника и офертата му по тази обособена позиция, тъй като не отговаря на 
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предварително обявените условия на възложителя – не са представени 2 броя 
мостри в офертата за обособената позиция. 

Мотиви : С Решение № 140/29.09.2014г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея.  С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията за ОП) е изискано от участника да представи по 2 броя мостри от 
изделията, включени в описаните обособени позиции – доказателство по смисъла 
на чл. 51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

С офертата си участникът обаче не е представил изобщо мостри за обособена 
позиция №307. 

С протоколно решение от 27.10.2014г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирана тази нередност, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването й. В определения срок това не е сторено, което е основание за 
отстраняване на участника и офертата му по тази обособена позиция.  

3.  Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД – 
гр. Ловеч по обособена позиция №248, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 
предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по 
тази обособена позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя – представените 2 броя мостри в офертата за обособената позиция, 
не отговарят на изискванията от документацията за ОП. 

Мотиви : С Решение № 140/ 29.09.2014г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея.  С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията за ОП) е изискано от участника да представи по 2 броя мостри от 
изделията, включени в описаните обособени позиции – доказателство по смисъла 
на чл. 51, ал.1, т.5 от ЗОП. 

Изискванията към тях са посочени в колона 4 от „Спецификация на 
лекарствените продукти и медицинските изделия“   (част от документацията за 
ОП). 

Едно от тях е да бъдат универсални – с мъжко и женско затваряне. 
Оферираните от участника са различни от изискуемите в това отношение – те не 
притежават това затваряне, а са едностранни. 

С протоколно решение от 27.10.2014г. на комисията за провеждане на ОП е 
констатирана тази нередност, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването й. В определения срок това не е сторено, което е основание за 
отстраняване на участника и офертата му по тази обособена позиция. 

4. Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
– гр. Пловдив по  обособени позиции №№248 и 299, като на основание чл.69, 
ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и 
офертата му по тези обособени позиции, тъй като не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя – представените 2 броя мостри в офертата за 
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обособена позиция №248 не отговарят на изискванията от документацията за ОП, 
а тези за обособена позиция №299 – или не са представени или не отговарят на 
изискванията от документацията за ОП. 

Мотиви : С Решение №140/29.09.2014г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията за ОП) е изискано от участника да представи по 2 броя мостри от 
изделията, включени в описаните обособени позиции – доказателство по смисъла 
на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в колона 4 от 
„Спецификация на лекарствените продукти и медицинските изделия”(част от 
документацията за ОП). 

Едно от тях за обособена позиция №248 е да бъдат универсални – с мъжко и 
женско затваряне. Оферираните от участника са различни от изискуемите в това 
отношение – те не притежават това затваряне, а са едностранни. 

Налице са недостатъци в мострите за обособена позиция №299: 
- за подпозиция с пореден №69.2 от „Спецификация на лекарствените 

продукти и медицинските изделия” изобщо не са представени мостри 
- за подпозиция с пореден №69.3 от „Спецификация на лекарствените 

продукти и медицинските изделия” е оферирана епруветка с вместимост 3 
ml вместо с изискуемата вместимост от 2 ml. 

-   за подпозиция с пореден №69.4 от „Спецификация на лекарствените                  
продукти и медицинските изделия” е оферирана епруветка с вместимост 
1.8 ml вместо с изискуемата вместимост от 2.7 ml. 

С протоколно решение от 27.10.2014г. на комисията за провеждане на ОП са 
констатирана тези нередности, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването им. В определения срок това не е сторено, което е основание за 
отстраняване на участника и офертата му по тези обособени позиции. В 
допълнение към изложеното следва да се посочи и следното за отстраняването по 
обособена позиция №299. Тази обособена позиция е комплексна и включва в себе 
си няколко продукта. Нередовността на офертата за част от нея има за последица 
нередовност на офертата за цялата  обособена позиция, тъй като не е възможно 
класиране за част от нея. Аргумент в тази насока е изискването на възложителя от 
т.6 на „Указания за подготовка на офертите на участниците”. Съобразно него, ако 
участникът оферира обособена позиция №299 той е длъжен да посочи цени за 
всички продукти от нея – в противен случай ще бъде отстранен.   

5.  Не допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. 
Варна по обособена позиция №299, като на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП 
предлага за отстраняване от участие в процедурата участника и офертата му по 
тази обособена позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя – представените 2 броя мостри в офертата за обособената позиция, 
не отговарят на изискванията от документацията за ОП. 
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Мотиви : С Решение №140/29.09.2014г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и 
т.3.4.2. от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията за ОП) е изискано от участника да представи по 2 броя мостри от 
изделията, включени в описаните обособени позиции – доказателство по смисъла 
на чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП. Изискванията към тях са посочени в „Спецификация на 
лекарствените продукти и медицинските изделия”(част от документацията за ОП). 
Съобразно тях са налице недостатъци в мострите за обособена позиция №299: 

- за подпозиции с поредни №№69.1, 69.2, 69.4 и 69.5 от „Спецификация на 
лекарствените продукти и медицинските изделия” изобщо не са 
представени мостри; 

-   за подпозиция с пореден №69.3 от „Спецификация на лекарствените       
продукти и медицинските изделия” е оферирана епруветка с вместимост   6 
ml вместо изискуемата вместимост от 2 ml. 

С протоколно решение от 27.10.2014г. на комисията за провеждане на ОП са 
констатирани тези нередности, като са дадени срок и подробни указания за 
отстраняването им. В определения срок това не е сторено, което е основание за 
отстраняване на участника и офертата му по тази обособена позиция. Тя е 
комплексна и включва в себе си няколко продукта. Нередовността на офертата за 
част от нея има за последица нередовност на офертата за цялата  обособена 
позиция, тъй като не е възможно класиране за част от нея. Аргумент в тази насока 
е изискването на възложителя от т.6 на „Указания за подготовка на офертите на 
участниците”. Съобразно него, ако участникът оферира обособена позиция №299 
той е длъжен да посочи цени за всички продукти от нея – в противен случай ще 
бъде отстранен.  

След това комисията разгледа внимателно документите от този плик на 
допуснатите участници. 

В резултата на това и съобразяване с изискванията от документацията за ОП, 
ЗОП и ППЗОП комисията  
     

РЕШИ: 
 

1. Допуска до отваряне и оповестяване ценовите оферти на: 
 

- „ГАМАКОНСУЛТ” ЕООД – гр.София 
- „ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
- „ЕКОМЕТ 90” ЕООД – гр. София 
- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора   
- „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София 
- „СТЕРАМЕД” ООД – гр. София 
- „МЕДЕКС ” ООД – гр. София 
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- „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София – без обособена 
позиция №307 

- „ЕТГ” ЕООД – гр. София 
- „ОМНИМЕД” ООД – гр. София 
- „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
- „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД – гр. Ловеч - без обособена позиция 

№248 
- „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
- „МЕДИЛАБ” ЕООД – гр. София 
- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София - без обособена позиция №125 
- „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 
- „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦ” АД – гр. София 
- „БГ МЕД” ООД – гр. София 
- „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 
- „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
- „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София 
- „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 
- „СТИНГ” АД – гр. София  
- „БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР” ЕООД – гр. София  
- „ЕРГИН” ЕООД – гр. Пловдив 
- „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив - без обособени позиции 

№№248 и 299 
- „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД – гр. София 
- „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
- „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 
- „АКВАХИМ” АД – гр. София 
- „НОВИМЕД” ООД – гр. София 
- „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - без обособена позиция №299 

 
2. Не допуска до отваряне и оповестяване ценовите оферти на следните 

участници и за обособени позиции,както следва:  
 

- „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София – за обособена 
позиция №307; 

- „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС” ООД – гр. Ловеч - за обособена позиция 
№248; 

- „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Пловдив - за обособени позиции 
№№248 и 299; 

- „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - за обособена позиция №299, тъй  
като не отговарят на изискванията на възложителя по съображения, изложени по-
напред в този протокол. 
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3. Не допуска до отваряне и оповестяване ценовата оферта на „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД – гр. София  по обособена позиция №125, като на основание 
чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата 
участника и офертата му по тази обособена позиция, тъй като не отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя – липсва „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №125. 

Мотиви : С Решение № 140/29.09.2014г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.5 от „Указания за подготовка 
на офертите на участниците” (част от документацията за ОП) и чл.57, ал.3 от ЗОП 
се изисква от участника да представи Плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“ за всяка обособена позиция от офертата му. Той е изпълнил това 
изискване за всички обособени позиции от офертата си с изключение на обособена 
позиция №125. Няма легална възможност за саниране на този пропуск, като 
единствената възможност за възложителя е да отстрани участника и офертата му. 

4. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се 
извърши на 21.11.2014г. от 08.30 часа в заседателната зала на втория етаж в „КОЦ 
– Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора ул. „Д-р Т.Стоянович“ №15, за което 
членът на комисията Валя Белчева – икономист, обществени поръчки да обяви 
съобщение в профила на купувача. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 18.11.2014г. 
 
 

Комисия: 
 
 
Председател:  
   адв. Николай Кирев - /п/ 
 

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/            гл. мед. сестра П. Койчева - /п/ 
  
 
д-р Д. Гешева - /п/                         д-р Цонка Хабиб - /п/           
 
 
д-р Неделчо Гьорчев - /п/             д-р Д. Кирова - /п/ 
 
 
биолог Румяна Господинова - /п/             Валя Белчева - /п/           
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