
“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 10.05.2016г. 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 № 
90/14.04.2016г. 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 Росица Георгиева – 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 № 45/ 29.02.2016г. на 
възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на 
Европейския съюз под № 073500 в брой S 045 от 04.03.2016г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 716675 на 29.02.2016г.  
       Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
         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 Даниела Комсалова – Нотариус с рег.№ 
049 на НК. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица. 
       Комисията отвори и оповести ценовите оферти на всички участници. Наталия 
Филипова подписа всички ценови оферти без офертата на представлявания от нея 
участник – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД. Една част от участниците са 
представили общ голям плик № 3 с надпис „Плик № 3.Предлагана цена“. 
Комисията го отвори и подписа намиращите се в тях малки пликове № 3 по 
обособени позиции. Наред с нея подписи положи Наталия Филипова с изключение 
пликовете № 3 на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД. С това приключи публичната част 
от работата й и посоченото лице напусна заседанието. Оповестените цени бяха 
отразени в таблица – приложение № 1 „А“. 

След това комисията 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: 

-  „МЕДЕКС” ООД – гр.София 
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-  „МСФАРМА” АД – гр. София  
-  „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София  
-  „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София  
-  „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София - без обособена позиция № 9    
-  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София  
-  „ФАРМАПРО” ЕООД – гр. София 
-  „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София  
-  „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна  
-  „СТИНГ” АД – гр. Разград - без обособена позиция № 69 

2.  Предлага за отстраняване от процедурата „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – 
гр. София и офертата му по обособена позиция № 9 на основание чл.69, ал.1, т.3 
от ЗОП, поради което няма да бъде разгледано ценовото му предложение по тази 
обособена позиция. 

Мотиви: С Решение № 45/29.02.2016г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията към нея. В т.6 от „Указания за 
подготовка на офертите“ и т.I „Цена на доставка“ от образец на „Ценова оферта“ 
към документацията на ОП е записано, 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 референтните 
стойности в ПЛС. 

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

3.  Предлага за отстраняване от процедурата „СТИНГ” АД – гр. Разград и 
офертата му по обособена позиция № 69 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, 
поради което няма да бъде разгледано ценовото му предложение по тази 
обособена позиция. 

Мотиви: С Решение № 45/29.02.2016г. е открита настоящата процедура и са 
одобрени обявлението и документацията към нея. В т.6 от „Указания за 
подготовка на офертите“ и т.I „Цена на доставка“ от образец на „Ценова оферта“ 
към документацията на ОП е записано, 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 референтните 
стойности в ПЛС. 

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

След като приключи с процеса на сравняване на цените от офертите, 
комисията констатира, че има случай при който оферираната цена е с 20 % и 
повече по-ниска от средната стойност на останалите, поради което 

   РЕШИ: 
1.  Да се изиска писмена обосновка по чл.70 ал.1 ЗОП от „МЕДЕКС” ООД – гр. 

София за обособена позиция № 87 
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2. Икономическата обосновка да се представи на комисията в срок от 3 
работни дни, като искането за това да бъде подписано от името на комисията от 
нейния член Валя Белчева. 

След това комисията извърши оценяване и класиране на ценовите оферти, с 
изключение на тази, за която се изисква писмена обосновка по чл.70, ал.1 ЗОП, 
ръководейки се от заложения в документацията критерий „най-ниска цена“. 
Класирането се извърши по всяка отделна обособена позиция от ОП. 

Съобразявайки броя на участниците и броя на обособените позиции комисията 
разработи обобщена таблица – приложение №1 „Б“, 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 
РЕШИ: 

1.  Класира участниците по всяка  обособена позиция съобразно посоченото в 
обобщената таблица – Приложение №1 „Б“. 

2.  На основание чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП да се проведе на 18.05.2016г. от 09.00 
часа в Заседателната зала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора, ул. 
„Д-р Тодор Стоянович“ №15 публичен жребий за определяне на изпълнител по 
обособени позиции и между участници, както следва: 

По обособена позиция №53 между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр.София и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 

По обособена позиция №93 между „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр.София и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 

По обособена позиция №95 между „МЕДЕКС” ООД – гр.София и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 

По обособена позиция №96 между „МЕДЕКС” ООД – гр.София и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София, тъй като са еднакви ценовите им предложения за 
тези позиции. За това решение участниците да бъдат уведомени от члена на 
комисията Валя Белчева.  

След изтичане на определения срок от 3 работни дни за представяне на 
писмени обосновки по чл.70 ал.1 ЗОП, комисията се събра на 18.05.2016г. 
Заседанието й започна в 08:00 часа. Членовете й маг.фарм.Цветана Кирева – 
управител Болнична аптека, д-р Росица Георгиева – лекар в отделение 
Медицинска онкология и д-р Неделчо Гьорчев бяха заменени от маг.фарм. Марина 
Кьосева – маг.фарм. в Болнична аптека, д-р Павел Тотев – лекар в отделение 
Медицинска онкология и Мария Божкова – счетоводител. Комисията се запозна с 
постъпилата писмена обосновка, в резултат на което  

РЕШИ: 
1.  Приема писмената обосновка за предложената цена от „МЕДЕКС” ООД – 

гр. София за обособена позиция № 87 на основание чл.70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП и 
допуска до оценяване и класиране ценовата му оферта за тази позиция. 
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Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. 
Същите са обосновани с договорните условия на контрагентите му, които са 
производители (или техни представители) на оферираните продукти. 

Налице е и икономичност при изпълнение на ОП. Участникът използва 
собствен транспорт, при което окрупнява доставките и до други клиенти по 
транспортния маршрут. 

В определените ден, час и място за провеждане на жребия се събра комисията. 
На заседанието й присъства Наталия Валериева Филипова от гр. Стара Загора – 

пълномощник на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София. Не присъстват 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 

Комисията реши и проведе жребия по следния начин:  
Написа имената на участниците в жребия на еднакви по размер и форма 

непрозрачни бели листчета, които сгъна по еднакъв начин. Реши спечелил жребия 
да бъде участника, чието име бъде изтеглено при провеждането му. За целта 
покани Калина Стефанова – служител „Личен състав“ при възложителя, която 
изтегли името на печелившия участник по всяка от позициите в жребия. 

Предвид на това комисията 
РЕШИ: 

1. Определя за изпълнители на ОП по обособени позиции следните участници: 
По обособена позиция № 53 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 
По обособена позиция № 93 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 
По обособена позиция № 95 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София 
По обособена позиция № 96 - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр.София  

2. Обявява класираните участници на първо място по обособените позиции, 
съобразно посоченото в отделни таблици – приложение № 2-9   

Комисията състави окончателна обобщена таблица - приложение № 10 
съдържаща данни за цените на оферираните продукти от всеки участник и за 
извършеното класиране на участниците във всяка обособена позиция.   

Комисията приключи работата си по този протокол на 26.05.2016г. 
Настоящият протокол, предходните протоколи 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/                 д-р Р. Георгиева -  /п/ 
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маг.фарм.Марина Кьосева - /п/                         д-р Павел Тотев -  /п/ 
 
д-р Д. Кирова - /п/                                       Валя Белчева -  /п/           
 
д-р Неделчо Гьорчев -  /п/                Живко Желев -  /п/ 
Мария Божкова - /п/  
 
 
 
Дата на предаване/ приемане 26.05.2016г. – Възложител:    /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:   /п/ 
         /Н. Кирев/ 
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	П Р О Т О К О Л

