
“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 06.10.2015г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти през 2016г.” определена  със 
Заповед № 143/06.10.2015г. 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 Мильо Милев – н-к отделение „ОАИЛ“ 
 д-р Диана Гешева – н-к отделение „Нуклеарна медицина” 
 Нели Иванова – зам.гл.счетоводител 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
 Д-р Неделчо Гьорчев  – главен инспектор „НВЛП” в РЗИ – Стара Загора 
 Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 122/ 01.09.2015г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 310807 в 
брой S 171 от 04.09.2015г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 685298 на 
01.09.2015г. 
        Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
        На заседанието й не присъстват представители на участниците, на средствата за масово 
осведомяване и други лица. 

 В определения срок са постъпили 12 оферти, които видно от представения списък от 
Възложителя са: 
1. Вх. № 2851/01.10.2015г, 09.25 ч – „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 

ЦЕНТЪР” АД – гр.София 

2. Вх. № 2882/02.10.2015г, 08.45 ч – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

3. Вх. № 2884/02.10.2015г, 10.15 ч – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

4. Вх. № 2891/02.10.2015г, 11.20 ч – „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 

5. Вх. № 2900/05.10.2015г, 08.15 ч – „МЕДЕКС ” ООД – гр. София 

6. Вх. № 2901/05.10.2015г, 09.10 ч – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 

7. Вх. № 2902/05.10.2015г, 09.12 ч – „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 

8. Вх. № 2905/05.10.2015г, 09.30 ч – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 

9. Вх. № 2907/05.10.2015г, 09.37 ч – „НОВИМЕД” ООД – гр. София 

10. Вх. № 2908/05.10.2015г, 09.40 ч – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

11. Вх. № 2909/05.10.2015г, 09.43 ч – „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София 

12. Вх. № 2913/05.10.2015г, 11.40 ч – „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, при което 
констатира наличието на следните документи в тях: 

1. Оферта с вх. № 2851/01.10.2015г. – „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР” АД – гр.София - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”. 
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2.Оферта с вх. № 2882/02.10.2015г. - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

3. Оферта с вх. № 2884/02.10.2015г. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 

4. Оферта с вх. № 2891/02.10.2015г. – „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 
- отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

5. Оферта с вх. № 2900/05.10.2015г. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 

6. Оферта с вх. № 2901/05.10.2015г. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

7. Оферта с вх. № 2902/05.10.2015г. – „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 8. Оферта с вх. № 2905/05.10.2015г. – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

 9.Оферта с вх. № 2907/05.10.2015г. – „НОВИМЕД” ООД – гр. София - отделни запечатани 
пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на поръчката” и 
„Предлагана цена”. 

10. Оферта с вх. № 2908/05.10.2015г. – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София - отделни 
запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

11. Оферта с вх. № 2909/05.10.2015г. – „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София - 
отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,  „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и „Предлагана цена”. 

12. Оферта с вх. № 2913/05.10.2015г. – „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София - 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” 
и направи справка в Търговския регистър за актуалното състояние на „ТЪРГОВСКА ЛИГА -  
НАЦ” АД – гр.София и „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София. 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. При 
отварянето на офертите неволно бе нарушена целостта на пликове № 3 за обособ.позиции № 217 
и 218 от офертата на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София, която незабавно бе възстановена 
от комисията с прозрачна залепваща лента.  

Комисията отвори и оповести книжата, намиращи се в пликовете с надпис ”Плик № 1  
Документи за подбор” на всички участници. В хода на нейната работа членът на комисията д-р 
Милко Милев - н-к отделение „ОАИЛ“ бе заменен от д-р Диана Кирова – началник ДКК и 
ЗРПОЗ. 

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: 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр.София 
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- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 

- „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 

- „МЕДЕКС ” ООД – гр. София 

- „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 

- „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 

- „НОВИМЕД” ООД – гр. София 

- „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

- „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 

2. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София е със следните нередовности в книжата – 
декларациите по чл.55 ал.7 от ЗОП и по чл.3 ал.8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици не са подписани от лица с 
представителна власт съгласно търговската регистрация на участника, представените 
декларации по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП са с непълно съдържание и не е представена лицензия за 
дейности с наркотични вещества по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите. 

С Решение № 122/01.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея. С т.7 и т.8 от т.ІІІ.2.1 на обявлението и т.3.9 и т.3.11 от „Указания за 
подготовка на офертите на участниците” (част от документацията на ОП) е изискано от 
участника да представи декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП и по чл.3 ал.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.  

В т.3.9 и т.3.11 от тези указания и в образците на изискуемите декларации (част от 
документацията на ОП) е указано че те се подписват от лицето, което представлява участника 
съгласно търговската му регистрация. От регистрацията на участника е видно, че той се 
представлява заедно от двама от четиримата управители. 

Вместо от тях изискуемите декларации са подписани от две физически лица – 
пълномощници на участника в процедурата. 

С т.2 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.2 от споменатите указания 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.4 от т.ІІІ.2.1. на обявлението и т.3.6 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” 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. Противно на записаното от 
участника (в Списъка на документите и информацията) той е представил разрешение за промяна 
№ Т-36/10.06.2015г. на Министерство на здравеопазването, а липсва изискуемата лицензия. 

3. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София е със следните нередовности в книжата – 
декларациите по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.3 ал.8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици и по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП са 
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подписани в отклонение на установената представителна власт за участника, а банковата 
гаранция за участие в процедурата е с по-къс срок на валидност от изискуемия. 

С Решение № 122/01.09.2015г. е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението 
и документацията за нея.  С т.7, т.8 и т.10 от т.ІІІ.2.1 на обявлението и т.3.9, т.3.11 и т.3.12 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от документацията за ОП) е 
изискано от участника да представи декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.3 ал.8 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици и по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП. От регистрацията му в ТР на АВ е видно че той се 
представлява заедно от двамата вписани управители. Участникът е представил такива 
декларации с дата 11.09.2015г., подписани поотделно от всеки от двамата му управители. Така 
стореното е осъществено в противоречие на установената представителна власт за участника и 
не може да бъде зачетено.  

С т.14 от т.ІІІ.2.1 на обявлението и т.3.18 от споменатите указания е изискано от участника 
да представи гаранция за участие в ОП в една от допустимите форми. Тя следва да бъде със срок 
на валидност до 15.01.2016г. Участникът е представил такава от 02.10.2015г. на „Уникредит 
Булбанк“ АД – гр. София, но е с по-къс срок от изискуемия – до 06.01.2016г. 
           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: 
  „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр.София 
  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
  „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
  „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр. София 
  „МЕДЕКС ” ООД – гр. София 
  „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 
  „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
  „НОВИМЕД” ООД – гр. София 
  „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
  „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 
 
2. 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: 
2.1. Декларации по образец по чл.55 ал.7 от ЗОП и по чл.3 ал.8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписани 
едновременно от двама от четиримата управители с представителна власт съобразно отразеното 
в Търговския регистър на Агенцията по вписванията; 

2.2. Декларации по образец от четирите физически лица, представляващи дружеството 
съгласно търговската му регистрация за липса на обстоятелства по чл.47 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. 

2.3. Действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати. 
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3. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” 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 по чл.55 ал.7 от ЗОП, по чл.3 ал.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП, 
подписани едновременно от двамата управители с представителна власт съобразно отразеното в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 

3.2. Банкова гаранция за участие в процедурата със срок на валидност до 15.01.2016г. 
4. Членът на комисията Валя Белчева да уведоми участниците за взетите решения. 
5. 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 14.10.2015г. 
 
 

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

 
Членове: 

маг.фарм.Цв. Кирева - /п/            Нели Иванова - /п/ 
  
 
д-р Д. Гешева - /п/                           д-р Мильо Милев - /п/           
 
 
д-р Неделчо Гьорчев - /п/             д-р Д. Кирова - /п/ 
 
 
Валя Белчева - /п/           
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