
“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 01.04.2015г. 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 № 47/24.03.2015г. 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 
 д-р Цонка Хабиб – н-к Клинична лаборатория  
 Павлина Койчева – главна мед.сестра 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Живко Желев – Икономист организация и управление в Община Стара 
Загора 
          Д-р Неделчо Гьорчев  – главен инспектор „НВЛП” в РЗИ – Стара Загора 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 22/ 09.02.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 051757 в брой S 031 от 13.02.2015г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 647309 на 09.02.2015г.  
        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 отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници. 
При това тя отвори големия плик № 3 и подписа находящите се в него пликове № 
3 на онези участници, които са ги представили в този вид. 

Съобразявайки броя на участниците и на обособените позиции комисията 
състави обобщена таблица – приложение №1, съдържаща данни за оферираните 
цени по всяка обособена позиция.  

След това тя пристъпи към внимателно разглеждане на представените ценови 
оферти, сравняване и разглеждане на цените им в резултат на което 

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на възложителя ценовите оферти на: 

- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София - без обособени позиции № 30, 
43, 44 и 49  

-  „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София  
-  „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София  
-  „АКВАХИМ” АД – гр. София   
-  „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 
гр. София и офертата му по обособени позиции № 30, 43, 44 и 49 на основание 
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чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради което няма да бъде разгледано ценовото му 
предложение по тези обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 22/09.02.2015г. на възложителя е открита настоящата 
процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. 

В т.6 от „Указания за подготовка на офертите на участниците“ и т.I „Цена на 
доставка“ от образец на „Ценова оферта“ към документацията на ОП е посочено, 
че оферираните цени не следва да са по-високи от референтните стойности, 
посочени в Позитивния лекарствен списък. Въпреки това, участникът е предложил 
цена, която е по-висока от референтната стойност в ПЛС за лекарствения продукт 
по обособена позиция № 30 – предложил е продукт с единична цена 0.78лв. при 
референтна стойност 0.45лв. за същия. 

В т.2 от „Пълно описание на предмета на поръчката и технически 
спецификации“ е посочено че медицинските изделия, следва да са включени в 
Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата по чл.30”а” от 
ЗМИ, поддържан от ИАЛ. Тази наредба е „Наредба за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне 
на стойността, до която те се заплащат“, приета с ПМС № 364/23.12.2011г. (обн. в 
ДВ бр.104/2011г. изм. и доп.). 

 Съгл.чл.1, т.1 буква „Г“ и чл.2 от нея възложителят може да заплаща 
медицински изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2 от същата 
определя информацията, която съдържа списъкът. Част от нея са код на изделието 
(т.4) и продажна цена на изделието (т.24). Същите са необходими за 
идентификация на изделието и ограничаване на договорената цена съобразно 
чл.37 от Наредбата. 

Към ценовата си оферта участникът прилага попълнена, подписана и 
подпечатана съответната част от спецификацията на хартиен носител (видно от 
указанията към т.I. Цена на доставка от образец на ценова оферта).   

Със „Спецификация на лекарствени продукти и медицински изделия“ част II.2 
„Медицински изделия – за стационар“ колона 13 е изискано от участника да 
посочи код на изделието в списъка на ИАЛ по чл.30”а” от ЗМИ. 

Участникът обаче не  е посочил код в Списъка на ИАЛ относно оферираните 
изделия по обособени позиции № 43, 44 и 49.  

Тези нарушения са основание за отстраняване на участника и офертата му по 
посочените обособени позиции.  

След това комисията извърши оценяване и класиране на ценовите оферти на 
участниците. Съобразявайки техния брой и този на обособените позиции тя 
състави окончателна обобщена таблица – приложение № 2, съдържаща данни за 
цените на оферираните продукти от всеки участник и за извършеното класиране 
на участниците във всяка обособена позиция. 

Въз основа на това комисията 
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РЕШИ: 
1.  Класира участниците по всяка  обособена позиция съобразно посоченото в 

окончателна обобщена таблица – Приложение № 2. 
2.  Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции 

съобразно посоченото в отделни таблици – приложения № 3-7    
Комисията приключи работата си по този протокол на 03.04.2015г. 
Настоящия протокол, предходния протокол и цялата документация, събрана в 

хода на процедурата се предават на възложителя за вземане на решения съобразно 
закона. 

 
 

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

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/            гл. мед. сестра П. Койчева - /п/ 
  
 
д-р Цонка Хабиб - /п/                         Валя Белчева - /п/            
 
 
д-р Неделчо Гьорчев - /п/             Живко Желев - /п/ 
 
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 03.04.2015г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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