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

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

ДО 
УПРАВИТЕЛЯ 
НА „КОЦ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

Д О К Л А Д 
 

от комисията за провеждане на ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” 

Г-н Управител, 
С Ваша Заповед № 84/12.04.2017г. е определена комисия в състав: 

Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Маг.фармацевт Цветана Кирева – Управител болнична аптека 
      Д-р Татяна Тодорова - Андреева – началник ОМО 
                 Яна Йорданова – счетоводител 
                 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
Резервни членове на комисията: 
                  д-р Павел Тотев – лекар в ОМО 
       Марина Кьосева – маг.фармацевт в Болнична аптека 
                  Валентина Стоилова - Ганева – координатор база данни 
за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в 
открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания”. 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 52/06.03.2017г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 085921 в 
брой S 047 от 08.03.2017г. изменено с обявление № 107776 в брой S 058 от 23.03.2017г., а в 
Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 775059 на 06.03.2017г., изменено с 
обявление № 777598 от 23.03.2017г. 

В хода на своята работа комисията заседава на 12.04.2017г., 28.04.2017г., 03.05.2017г., 
17.05.2017г. и на 26.05.2017г. в основния си и резервен състав, като промените бяха отразени в 
протоколите от съответните заседания. 

Участници в ОП и офертите им са: 
1. Вх. № 1136/07.04.2017г. 09.00ч. – „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София 
2. Вх. № 1137/07.04.2017г. 11.00ч. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас  
3. Вх. № 1150/10.04.2017г. 10.26ч. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
4. Вх. № 1152/10.04.2017г. 10.35ч. – „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН  АПТЕЧЕН 

ЦЕНТЪР” АД – гр. София 
5. Вх. № 1155/10.04.2017г. 11.15ч. – „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен 
6. Вх. № 1168/11.04.2017г. 08.00ч. – „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София 
7. Вх. № 1169/11.04.2017г. 08.01ч. – „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София 
8. Вх. № 1170/11.04.2017г. 08.02ч. – „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София 
9. Вх. № 1173/11.04.2017г. 08.23ч. – „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София 
10. Вх. № 1176/11.04.2017г. 10.13ч. – „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
11. Вх. № 1178/11.04.2017г. 10.32ч. – „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 
12. Вх. № 1180/11.04.2017г. 10.50ч. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
13. Вх. № 1182/11.04.2017г. 11.01ч. – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
14. Вх. № 1184/11.04.2017г. 12.33ч. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София 

Съобразно посоченото от възложителя в документацията на ОП, комисията използва т.нар. 
„обърнат ред“ за разглеждане на офертите по чл.104 ал.2 ЗОП т.е. първо се оцениха 
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техническите и ценови предложения на участниците, а после се извърши техния подбор. В 
заседанието си от 12.04.2017г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. След това разгледа техническите и ценовите предложения на участниците. 

В резултат на това тя 
РЕШИ: 

1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 
обявените условия ценовите предложения на: 

1.1. „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София 
1.2. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
1.3. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София - без обособена позиция № 84  
1.4. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр.София  
1.5. „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен  
1.6. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София - без обособени позиции № 1, 6, 8, 67 и 72 
1.7. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр.София  
1.8. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София - без обособена позиция № 51  
1.9. „ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД – гр. София  
1.10. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
1.11. „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна  
1.12. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София - без обособена позиция № 19 
1.13. „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
1.14. „МЕДЕКС” ООД – гр. София  

2. Като несъответстващи на предварително обявените условия бяха оценени следните 
оферти: 

2.1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София по обособена позиция № 84 
2.2. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София по обособени позиции № 1, 6, 8, 67 и 72  
2.3. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София по обособена позиция № 51 
2.4. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр.София по обособена позиция № 19  

3. Комисията предлага на Възложителя да отстрани посочените участници на основание 
чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, поради което не бяха разгледани ценовите им предложения по тези 
обособени позиции. 

Мотивите за отстраняване на офертите на участниците са изложени подробно в протокол 
от 12.04.2017г. – приложение към този доклад. 

Комисията състави таблица - приложение № 1 към протокола от 12.04.2017г., в която 
отрази ценовите предложения на участниците. 

Ценовите предложения бяха оценени и при условията на чл.72 от ЗОП, поради което бяха 
изискани писмени обосновки от трима участници. На заседанието си от 03.05.2017г. комисията 
разгледа и прие представените в срок писмени обосновки от тях. Мотивите за това са посочени в 
протокола от 12.04.2017г. – приложение към този доклад.  

Комисията извърши оценяване и класиране на офертите съобразно критерия „най-ниска 
цена“ за възлагане на ОП, което отрази в таблица - приложение № 2 към протокола от 
03.05.2017г. На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП беше проведен публичен жребий за определяне 
на втори в класирането по обособена позиция №3 между „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 
гр.София и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр.София, спечелен от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
– гр.София.  

След това бяха разгледани представените от участниците документи, свързани с личното 
им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на това установи, че: 

- „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр.София 
- „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен 
- „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
- „ФАРМНЕТ” АД – гр. Варна 
- „МЕДЕКС” ООД – гр. София 

са с нередовни документи, които не удостоверяват годността им за изпълнение на ОП и им бе 
даден срок и указания за тяхното изправяне.  
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На заседанието си от 17.05.2017г. комисията разгледа постъпилите в срок документи от 
участниците с нередовни документи. Установи се че са отстранени недостатъците в тях, поради 
което и техните книжа, свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за 
подбор са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП. 

С решение на комисията от 17.05.2017г. на основание чл.61 т.5 от ППЗОП, чл.67 ал.5 и 
чл.104 ал.5 от ЗОП са поставени въпроси и е поискано представянето на документи от 
„РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен, „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, „СБАЛО 
Хасково” ЕООД – гр. Хасково и ОБЩИНА Плевен ДИРЕКЦИЯ „Приходи от местни данъци и 
такси”. Постъпилите в срок писма от тях са съобразени от комисията при вземане на решенията 
й. Комисията не взе под внимание писмо с вх. №1621/26.05.2017г. на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
– гр. София, тъй като то е депозирано при възложителя след изтичане на определения за това 
срок и след като комисията за провеждана на ОП е приключила работата си по протокола от 
26.05.2017г. 

В хода на провеждане на ОП и след извършеното класиране се отказаха от участие в ОП 
„МЕДЕКС” ООД – гр. София, „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София и „РЕМЕДИ 
ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен по обособени позиции, посочени в съответните протоколи. 
Същите са предложени за отстраняване на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП по 
съображения, изложени в протоколи на комисията от 03.05.2017г., 17.05.2017г. и 26.05.2017г. - 
приложения към този доклад. 

Съобразно извършеното и на основание чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Класира участниците на първо и второ място по обособени позиции съобразно 
посоченото в таблица - приложение № 4 към протокол от 26.05.2017г. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, съобразно 
посоченото в отделни таблици – приложение № 5 - 15 към протокол от 26.05.2017г. 

3. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор за 
възлагане на ОП по съответните обособени позиции с класираните на първо място участници. 

Мотиви: Участниците са класирани на първо място съобразно критерия за оценка на 
офертите. Те предлагат най-ниските цени за изпълнение на ОП, а документите, свързани с 
личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват 
годността им за изпълнение на поръчката. 

С протоколно решение от 03.05.2017г. комисията е решила и следното: 
1. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 

поръчка по обособени позиции №№ 7, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 36, 65, 80, 95, 98 и 101. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП обществената 

поръчка по обособена позиция № 25. 
Мотиви: Всички оферти от участници не отговарят на условията за представяне. 
Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 

подробно описани в посочените протоколи. 
Приложения – протоколи на комисията от 12.04.2017г., 28.04.2017г., 03.05.2017г., 

17.05.2017г. и 26.05.2017г. и цялата събрана документация в хода на ОП. 
 

Комисия: 
 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – ……………………… /п/ 
     д-р Татяна Тодорова - Андреева – ……………………… /п/ 
                маг.фарм. Марина Кьосева – ……………………… /п/ 
               Валя Белчева – ……………………… /п/ 
               Яна Йорданова – ……………………… /п/ 
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Дата на предаване/ приемане 01.06.2017г. – Управител:  ………………………  /п/ 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:  ……………………… /п/ 
        /Н. Кирев/ 
 
 Настоящия доклад е утвърден на 01.06.2017г. от Управител:   ……………………… /п/ 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 


