
“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 08.04.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на 
открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение 
на солидни злокачествени заболявания” определена със Заповед № 
56/08.04.2015г. 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 Павел Тотев – лекар в отделение Медицинска онкология  
 д-р Диана Кирова  – началник ДКК и ЗРПОЗ  
 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 № 34/ 26.02.2015г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 073968 в брой S 043 от 03.03.2015г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 650979 на 26.02.2015г.  
        Комисията започна своята работа в 09.30 часа. 
        След отваряне на първата оферта, на заседанието й присъства Наталия 
Валериева Филипова от гр. Стара Загора – пълномощник на „Фьоникс Фарма“ 
ЕООД – гр. София, видно от пълномощно рег.№ 2318/18.11.2014г. на нотариус 
Даниела Комсалова с рег.№ 049 на НК. Не присъстват представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица. 

 В определения срок са постъпили 13 оферти, които видно от представения 
списък от Възложителя са: 

1. Вх. № 1097/07.04.2015г. 08.40ч. - „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София 

2. Вх. № 1098/07.04.2015г. 08.42ч. – „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София  

3. Вх. № 1099/07.04.2015г. 08.44ч. – „МСФАРМА” АД – гр. София 

4. Вх. № 1100/07.04.2015г. 08.46ч. - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

5. Вх. № 1101/07.04.2015г. 08.50ч. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София 

6. Вх. № 1102/07.04.2015г. 08.56ч. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

7. Вх. № 1103/07.04.2015г. 09.50ч. - „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 

ЦЕНТЪР” АД – гр. София 

8. Вх. № 1104/07.04.2015г. 09.55ч. – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

9. Вх. № 1109/07.04.2015г. 14.30ч. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
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10. Вх. № 1115/08.04.2015г. 07.30ч. – „МАРИМПЕКС-7” ЕООД – гр. София 

11. Вх. № 1116/08.04.2015г. 08.10ч. – „СТИНГ” АД – гр. Разград 

12. Вх. № 1117/08.04.2015г. 08.15ч. – „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София 

13. Вх. № 1118/08.04.2015г. 08.20ч. – „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

при което констатира наличието на следните документи в тях: 
1. Оферта с вх. № 1097/07.04.2015г. - „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД  – гр. 

София        
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

2. Оферта с вх. № 1098/07.04.2015г. – „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД 
– гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

3. Оферта с вх. № 1099/07.04.2015г. – „МСФАРМА” АД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

4. Оферта с вх. № 1100/07.04.2015г. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. 
София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

5. Оферта с вх. № 1101/07.04.2015г. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

6. Оферта с вх. № 1102/07.04.2015г. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

7. Оферта с вх. № 1103/07.04.2015г. – „ТЪРГОВСКА ЛИГА - 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

8. Оферта с вх. № 1104/07.04.2015г. – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

9. Оферта с вх. № 1109/07.04.2015г. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. 
София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

10. Оферта с вх. № 1115/08.04.2015г. – „МАРИМПЕКС-7” ЕООД – гр. 
София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

11. Оферта с вх. № 1116/08.04.2015г. – „СТИНГ” АД – гр. Разград 
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    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

12. Оферта с вх. № 1117/08.04.2015г. – „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – 
гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

13. Оферта с вх. № 1118/08.04.2015г. – „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 
 Комисията подписа запечатаните пликове с надпис „Плик № 3 Предлагана 
цена”, отвори и подписа документите от плика с надпис „Плик № 2 Предложение 
за изпълнение на поръчката”. Една част от участниците са представили отделни 
пликове № 3 и комисията подписа всички тях. Останалата част от участниците са 
представили един голям плик № 3, който бе подписан от комисията. Наред с нея 
подписи върху описаните документи постави и Наталия Филипова от гр. Стара 
Загора – пълномощник на  „Фьоникс Фарма“ ЕООД – гр. София с изключение 
книжата на представлявания от нея участник. 

Комисията отвори и оповести книжата, намиращи се в пликовете с надпис 
”Плик № 1  Документи за подбор” на всички участници. Тя направи справка в 
Търговския регистър по партидата на „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ“ АД - 
гр.София, както и справки в АОП за изпълнени договори на участници, 
предоставили такава информация.  

След това комисията пристъпи към внимателно разглеждане на 
представените документи в пликовете с надпис „Плик № 1 Документи за подбор” 
на всички участници, при което констатира, че:  

1. Редовни са книжата на: 
- „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София 

- „МСФАРМА” АД – гр. София 

- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

- „МЕДЕКС” ООД – гр. София 

- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

- „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ” АД – гр. София 

- „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

- „МАРИМПЕКС-7” ЕООД – гр. София 

- „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 

 

2. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София е със следната 
нередовност в книжата – не е представен плик № 1 „Документи за подбор“ с 
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нужното съдържание за офертата по обособени позиции № 22, 27, 28, 36, 53, 60, 
65, 90, 91 и 95.  

С Решение № 34/26.02.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. 

Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка“ след т.3.17 от „Указания за 
подготовка на офертите на участниците” (част от документацията на ОП) „Когато 
участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 1 се 
представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се 
в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът 
участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден 
номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 
съдържащи се в пликовете № 1 на останалите  позиции.“ Участникът е представил 
такъв плик № 1 само за обособена позиция № 1. Липсва плик № 1 за обособени 
позиции №№ 22, 27, 28, 36, 53, 60, 65, 90, 91 и 95. 

3. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София е със следните нередовности в 
книжата – представените декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП е с непълно 
съдържание, декларацията по чл.55, ал.7 от ЗОП е подписана от пълномощници, 
плик № 1 за обособена позиция № 67 не съдържа необходимите документи и 
информация и не е представена действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

С Решение № 34/26.02.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. 

С т.2 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.2 от „Указания за подготовка на 
офертите на участниците” (част от документацията за ОП) е изискано от 
участника да представи декларация по образец за липса на обстоятелства по чл.47, 
ал.1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП и от всички лица, 
които го представляват. 

Съобразно търговската си регистрация той се представлява от четири 
физически лица, които са представили такива декларации. В тях обаче липсва 
изискуемата информация по т.8 и т.9 от образеца на декларация. 

С т.6 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.7 от споменатите указания е изискано от 
участника да представи декларация по образец по чл.55, ал.7 от ЗОП. Съобразно 
чл.24 „а“ ППЗОП тя следва да е подписана от лицето, което представлява 
участника съгласно търговската му регистрация. Забележка със същото 
съдържание има в долната част на образеца на тази декларация. Въпреки това 
участникът е представил декларация, подписана от двама пълномощници. 

С т.4 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.5 от посочените указания е изискано от 
участника да представи действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични 
вещества и техните препарати – в случай, че оферира такива. В плик № 1 за 
обособена позиция № 67 той е представил разрешение за промяна № Т-
36/29.01.2015г. на Министерство на здравеопазването, а липсва изискуемата 
лицензия. 
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Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП и „забележка“ след т.3.17 от „Указания за 
подготовка на офертите на участниците” „Когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция, плик № 1 се представя за всяка от позициите. 
Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или 
повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само 
в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се 
отбелязва в списъка на документите, съдържащи се в пликовете № 1 на останалите  
позиции.“ Участникът е представил такъв плик за обособена позиция № 67, в 
която се намира само списък на документите и посоченото разрешение за промяна 
на МЗ. От съвкупното съдържание на тези книжа е видно, че документите и 
информацията в плик № 1 за обособена позиция № 67 са различни от пликове № 1 
за предходните обособени позиции с по-малки номера. Това налага да се 
представи пълния набор от книжа, а не само тези, с които се отличава 
съдържанието на плик № 1 за обособена позиция № 67 от пликове № 1 за 
предходните обособени позиции. 

4. „СТИНГ” АД – гр. Разград е със следната нередовност в книжата – няма 
достатъчно доказателства по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП за изпълнени доставки 
към списъка по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

С Решение № 34/26.02.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението и т.3.3 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от документацията за 
ОП) е изискано от участника да представи списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на ОП, изпълнени през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка по смисъла на 
чл.51, ал.4 от ЗОП. Последното се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или 
услугата. 

Участникът е представил плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 
позиция № 5. В него е поставен Списък-декларация от 03.04.2015г. на изпълнени 
доставки по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. Към него са представени две удостоверения за 
изпълнени доставки. Това с изх.№ 10582/10.11.2014г. на „МБАЛ – Добрич“ АД – 
гр. Добрич е от контрагент, който не фигурира в списък-декларацията. 

5. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София е със следните 
нередовности в книжата – представените декларации по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, 
чл.55, ал.7 от ЗОП, чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за осигуряване на лекарствени 
продукти и спазване на цените им и за приемане на условията в проекта на 
договор не са надлежно подписани от лица с представителна власт спрямо 
участника. 

 С Решение № 34/26.02.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.7, т.6 и т.8-т.10 от т.ІІІ.2.1. на 
обявлението и т.3.8, т.3.7 и т.3.9-3.11 от „Указания за подготовка на офертите на 
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участниците” (част от документацията за ОП) е изискано от участника да 
представи декларации по образец по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, по чл.55, ал.7 от ЗОП, 
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за осигуряване на лекарствени продукти и спазване на 
цените им и за приемане на условията в проекта на договор. 

Той е представил по 2 броя декларации с дата 03.04.2015г. по всеки от 
посочените текстове на закона, подписани поотделно от лица, които са членове на 
Съвета на директорите му. От търговската регистрация на участника е видно, че 
той се представлява пред трети лица само заедно от председателя на СД и от 
изпълнителния директор. Подписването поотделно от всеки от тях на посочените 
декларации е извършено в нарушение на представителните им функции и се 
приравнява на липса на такива декларации.  
       В резултата на това и съобразяването с изискванията, заложени в 
документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за 
прилагане на ЗОП, комисията единодушно 

 
РЕШИ: 

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

Предложение за изпълнение на поръчката” на: 
  „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр.София 
  „МСФАРМА” АД – гр. София 
  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
  „МЕДЕКС” ООД – гр. София 
  „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
  „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ” АД – гр. София 
  „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
  „МАРИМПЕКС-7” ЕООД – гр. София 
  „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 
 
2. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” 

ЕООД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване  на този протокол да 
представи на адреса на възложителя Плик № 1 „Документи за подбор“ с нужното 
съдържание за офертата по обособени позиции № 22, 27, 28, 36, 53, 60, 65, 90, 91 и 
95. 

3. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване  на този протокол да представи 
на адреса на възложителя:  

3.1. Декларации по образец от четирите физически лица, представляващи 
дружеството съгласно търговската му регистрация за липса на обстоятелства по 
чл47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП или декларации от тези четири физически лица, допълващи 
вече представените декларации и съдържащи информация по т.8 и т.9 от образеца 
на декларация по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП от документацията на ОП. 
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3.2. Декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП, подписана от поне две от 
лицата, представляващи дружеството съгласно търговската му регистрация. 

3.3. Действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и 
техните препарати. 

3.4. Плик № 1 „Документи за подбор“ с нужното съдържание за офертата по 
обособена позиция № 67 без препратки към други пликове № 1 от офертата.  

4. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „СТИНГ” АД – гр. Разград в 
срок от 5 работни дни от получаване  на този протокол да представи на адреса на 
възложителя поне едно удостоверение от получател, посочен в Списък-
декларацията от 03.04.2015г. на изпълнени доставки по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, 
доказващо извършената доставка или в същия срок да посочи публичния регистър, 
в който е публикувана информация за доставките от списък-декларацията. 

5. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” 
АД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване  на този протокол да 
представи на адреса на възложителя декларация по образец по чл.8, ал.8, т.2 от 
ЗОП, чл.55, ал.7 от ЗОП, по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за осигуряване на лекарствени 
продукти и спазване на цените им и за приемане на условията в проекта на 
договор, подписани едновременно от председателя на Съвета на директорите и от 
изпълнителния директор на дружеството. 

6. Членът на комисията Валя Белчева да уведоми участниците за взетите 
решения. 

7. Комисията да се произнесе относно допускане до разглеждане на 
документите от плика с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на 
поръчката” на участниците с нередовности в книжата, след като изтече срока за 
отстраняване на тези нередовности. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 17.04.2015г. 
 
 

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

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева -  /п/                 д-р Павел Тотев -  /п/ 
 
д-р Д. Кирова - /п/                                       Валя Белчева - /п/           
 
д-р Неделчо Гьорчев -  /п/                Живко Желев -  /п/ 
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