
“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 24.03.2015г. 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: Д-р Ангел Димов - Н-к „Хирургично отделение” 
 д-р Цонка Хабиб – н-к Клинична лаборатория 
 Антоанета Дърмонова – мед.сестра в Болнична аптека 
 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 09.30 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата 
за масово осведомяване и други лица. 

 В определения срок са постъпили 6 оферти, които видно от представения 
списък от Възложителя са: 

1. Вх. № 912/21.03.2015г. 09.30ч. - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

2. Вх. № 919/23.03.2015г. 08.55ч. – „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София  

3. Вх. № 920/23.03.2015г. 09.10ч. – „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 

4. Вх. № 921/23.03.2015г. 10.00ч. - „АКВАХИМ” АД – гр. София 

5. Вх. № 925/23.03.2015г. 10.50ч. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

6. Вх. № 926/23.03.2015г. 14.20ч. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – 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. № 912/21.03.2015г. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 

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

2. Оферта с вх. № 919/23.03.2015г. - „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

3. Оферта с вх. № 920/23.03.2015г. – „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 
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    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

4. Оферта с вх. № 921/23.03.2015г. – „АКВАХИМ” АД – гр. София 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение 
за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

5. Оферта с вх. № 925/23.03.2015г. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. 
Стара Загора 
    Отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за 
изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 

6. Оферта с вх. № 926/23.03.2015г. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – 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. 

Комисията отвори и оповести документите и информацията, намиращи се в 
пликовете с надпис ”Плик № 1  Документи за подбор” на всички участници и 
провери съответствието им със списъка от плика, като извърши справка в 
Търговския регистър по партидата на „ЕЛТА 90 М“ ООД гр.София за актуалното 
му състояние.  

След това тя 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: 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

- „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София 

- „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 

- „АКВАХИМ” АД – гр. София 

- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 

2. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна е с нередовност в документите, 
което не подлежи на поправяне, тъй като се отнася до съдържанието на самата 
оферта. 
         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 
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РЕШИ: 
 

1. Допуска до разглеждане на документите от плика с надпис „Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката” на: 

  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 
  „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 участие в процедурата „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 

ЕООД – гр. Варна и офертата му на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като 
офертата му не отговаря на предварително обявените условия. 

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

С т.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от 
документацията на ОП) е посочено, че всеки участник попълва, подписва и 
подпечатва образците на няколко документа, един от които е образеца на 
„оферта“. 

С т.4 от споменатите указания се изисква така оформения образец „оферта“ да 
се постави в плик № 1 „Документи за подбор“. 

В образеца на  „оферта“ (част от документацията на ОП) участникът следва да 
посочи определен обем от информация. Част от тази информация се отнася до 
това каква част от ОП желае да изпълни той – цялата ОП или отделни обособени 
позиции от нея. Ако участникът желае да изпълни отделни обособени позиции той 
следва да ги посочи. 

С приложение „Б“ към обявлението на ОП са посочени 59 обособени позиции. 
Участникът е представил попълнен, подписан и подпечатан образец на 

„оферта“ с дата 23.03.2015г. На стр.1 от нея е посочил че участва за „Позиция № 2 
Медицински изделия – за стационар“ от ОП. 

Съобразно обявлението за ОП обособена позиция № 2 е с наименование 
„PAPAVERINE“. Той е лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. Посочената от участника обособена позиция не 
фигурира в настоящата ОП. Това негово изявление (и условие за участие в ОП) 
противоречи на условията за участие в настоящата процедура. 

Така установения недостатък на офертата е от категорията на неотстраними 
(непоправими) на този етап от развитието на процедурата на ОП. За него е 
неприложим реда на чл.68, ал.8 от ЗОП и участникът не разполага с легален 
способ за поправката на констатирания недостатък понастоящем. 

Наред с това той е могъл съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП до изтичане на срока за 
подаване на оферта да промени (поправи) офертата си – т.е. до 09:00часа на 
24.03.2015г. (т.IV.3.4 от обявлението за ОП). 

 3 



С оглед изложеното офертата не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя, което е основание за отстраняването на участника и офертата му 
по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на документите от плика с 
надпис „Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката” на: 

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

В резултата на това и съобразяване с изискванията, заложени в 
документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за 
прилагане на ЗОП, комисията единодушно  
     

РЕШИ: 
 

1. Допуска до отваряне и класиране офертите на: 
 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 
- „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София  
- „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – гр. София 
- „АКВАХИМ” АД – гр. София 
- „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора 
 
2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти да се извърши на 

01.04.2015г. 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 направи съобщение 
в профила на купувача (възложителя). 

Комисията приключи работата си по този протокол на 26.03.2015г. 
 
 

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

 
Членове: 

д-р Ангел Димов - /п/                     д-р Цонка Хабиб - /п/ 
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мед. сестра Антоанета Дърмонова - /п/   Валя Белчева - /п/           
 
 
д-р Неделчо Гьорчев - /п/             Живко Желев - /п/ 
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	П Р О Т О К О Л

