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

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

РЕШЕНИЕ № 180 
 

гр.Стара Загора,  24.11.2015г. 
 

 На основание чл.73, ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗОП и отразените резултати в 
протоколи от 06.10.2015г., 23.10.2015г. и 28.10.2015г. на комисията, назначена  
със Заповед № 143/06.10.2015г. на Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  
гр.Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти от: 

„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 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София  
„ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 
„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. София 
„НОВИМЕД” ООД – гр. София  
„ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София 
„БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 
на лекарствени продукти през 2016г.”, открита с Решение № 122/01.09.2015г. 
и публикувано обявление 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.  

ОБЯВЯВАМ: 
1. Класирането на участниците по обособени позиции на първо, второ и 

последващо място съгласно окончателна обобщена таблица – Приложение № 1, 
която е неразделна част от това решение. 

2. Класираните участници на първо място и определям същите за 
изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, съгласно 
Приложение от № 2 до № 12 към това решение както следва: 

2.1. „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – 
гр.София – приложение № 2 
2.2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София - приложение № 3 
2.3. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас - приложение № 4   
2.4. „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ” ООД – гр.София - приложение № 5 
2.5. „МЕДЕКС” ООД – гр. София - приложение № 6 
2.6. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София - приложение № 7 
2.7. „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София - приложение № 8 
2.8. „НОВИМЕД” ООД – гр. София - приложение № 9 
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2.9. „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София - приложение № 10 
2.10.„ Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – гр. София - приложение № 11 
2.11.„ БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София - приложение № 12                            

Мотиви: Определените за изпълнители са предложили най-ниски цени за 
оферираните продукти. Класирани са на първо място от комисията за 
провеждане на ОП. 

3. Отстранявам от участие в процедурата по обособени позиции следните 
участници и офертите им, както следва: 

    3.1. „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД 
– гр. София и офертата му по обособени позиции № 107 и 185 на основание 
чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради несъобразеност на ценовата оферта с условията 
на ОП. 

Мотиви: 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 съответния лекарствен продукт по обособена позиция 
№107. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП.  

В обявлението за ОП приложение Б относно обособена позиция № 185 и в 
„Спецификация на лекарствени продукти“ – „I.2. Лекарствени продукти извън 
ПЛС“ в колона 6 от документацията на ОП възложителят е посочил 
изискуемата лекарствена форма за лекарствен продукт от обособена позиция № 
185 – оп.х20тб. С офертата си участникът предлага лекарствен продукт с 
търговско наименование „Para Ceta“ с притежател на разрешението за употреба 
„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД в лекарствена форма tabl 
500mg x10. Така оферираното е в отклонение на изискванията за оп.х20тб.  

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

   3.2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София и офертата му по 
обособени позиции № 2, 20, 59, 64, 66, 73, 82, 107, 113, 120, 137, 152 и 153 на 
основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради несъобразеност на ценовата оферта с 
условията на ОП. 

Мотиви: 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 цени, които са по-високи от референтните 
стойности в ПЛС за съответния лекарствен продукт по тези обособени 
позиции. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, т.3 
от ЗОП. 

2 
 



   3.3. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас и офертата му по обособени позиции № 
52, 104 и 224 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради несъобразеност на 
ценовата оферта с условията на ОП. 

Мотиви: 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 цени, които са по-високи от референтните 
стойности в ПЛС за съответния лекарствен продукт по обособени позиции № 
104 и 224. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

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 се посочват в български лева, с включен ДДС, 
като те съдържат всички възможни начисления и разходи при изпълнение на 
ОП. Със свое писмо вх.№ 3275/02.11.2015г. участникът заявява, че не 
поддържа предложената цена по обособена позиция № 52 заради променени 
условия на производителя, поради което прави корекция в нея. Съгласно чл.54 
ал.2 от ЗОП участникът може да променя офертата си до изтичане на срока за 
подаването й – 13:00 часа на 05.10.2015г. Понастоящем това е невъзможно. По 
този начин офертата му не отговаря на предварително обявените условия.  

Това нарушение е основание за отстраняването на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

   3.4. „МЕДЕКС” ООД – гр. София и офертата му по обособени позиции 
№ 8, 92 и 135 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради несъобразеност на 
ценовата оферта с условията на ОП. 

Мотиви: 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 цени, които са по-високи от референтните 
стойности в ПЛС за съответния лекарствен продукт по обособени позиции № 8 
и 135. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

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 се посочват в български лева, с включен ДДС, 
като те съдържат всички възможни начисления и разходи при изпълнение на 
ОП. Със свое писмо вх.№ 3294/02.11.2015г. участникът заявява, че е допуснал 
техническа грешка при изписване на цената за обособена позиция № 92, 
поради което прави корекция в нея. Съгласно чл.54 ал.2 от ЗОП участникът 
може да променя офертата си до изтичане на срока за подаването й – 13:00 часа 
на 05.10.2015г. Понастоящем това е невъзможно. По този начин офертата му не 
отговаря на предварително обявените условия. 
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Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

   3.5. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София и офертата му по 
обособени позиции № 52, 75, 82, 99, 104, 107, 113, 120, 123, 149 и 153 на 
основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради несъобразеност на ценовата оферта с 
условията на ОП. 

Мотиви: 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 цени, които са по-високи от референтните 
стойности в ПЛС за съответния лекарствен продукт по обособени позиции № 
75, 82, 99, 104, 107, 113, 120, 123 и 153. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

От систематичното място на обособена позиция №149 в „Спецификация на 
лекарствени продукти“ - „I.1 Лекарствени продукти от приложение №2 на 
ПЛС“ е видно че оферирания лекарствен продукт следва да е включен в 
Приложение №2 на ПЛС. Участникът предлага да достави лекарствен продукт 
с търговско наименование „JODSEPTADON SOL. 1000 ML“ и притежател на 
разрешението за употреба „Химакс“.  От извършената справка се установи че 
такъв не фигурира в ПЛС. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

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 се посочват в български лева, с включен ДДС, 
като те съдържат всички възможни начисления и разходи при изпълнение на 
ОП. Със свое писмо вх.№ 3329/04.11.2015г. участникът заявява, че е допуснал 
техническа грешка при изписване на цената за обособена позиция № 52, 
поради което прави корекция в нея. Съгласно чл.54 ал.2 от ЗОП участникът 
може да променя офертата си до изтичане на срока за подаването й – 13:00 часа 
на 05.10.2015г. Понастоящем това е невъзможно. По този начин офертата му не 
отговаря на предварително обявените условия. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

   3.6. „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София и офертата му по обособени 
позиции № 149 и 150 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради 
несъобразеност на ценовата оферта с условията на ОП. 

Мотиви : От систематичното място на обособени позиции №№149 и 150 в 
„Спецификация на лекарствени продукти“ - „I.1. Лекарствени продукти от 
приложение №2 на ПЛС“ е видно че оферираните лекарствени продукти следва 
да са включени в Приложение №2 на ПЛС. Участникът предлага да достави по 
обособена позиция №149 лекарствен продукт с търговско наименование 
„Йодасепт Купро 10% (т/т) р-р за кожа 1000 ml“ и притежател на разрешението 
за употреба „Купро-94“ ООД и да достави по обособена позиция №150 
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лекарствен продукт с търговско наименование „Йодасепт Купро маз 10% 90 g x 
3“ и притежател на разрешението за употреба „Купро-94“ ООД. От 
извършената справка се установи че такива не фигурират в ПЛС. 

Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1, 
т.3 от ЗОП. 

4. Прекратявам процедурата за възлагане на ОП по обособени позиции №№ 
29, 32, 35, 70, 114, 166, 169, 174, 175, 176, 181, 193, 195, 197, 198, 201, 205, 206, 
207, 209, 210, 211, 219, 220 и 221 на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Мотиви: Липсва оферта от участник по тези  обособени позиции. 
5. Прекратявам процедурата за възлагане на ОП по обособени позиции  

№№ 2, 8, 64, 75, 82, 99, 104, 107, 113, 120, 123, 135, 137, 153 и 224 на основание 
чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП. 

Мотиви: Всички оферти от участници по тези обособени позиции не 
отговарят на предварително обявените условия от възложителя. 

Неразделна част от решението са приложения от № 1 до № 12.  
      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му. 
      Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 
 
 
 

Управител:             /п/ 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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