
„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 29.05.2019г. 

 
на комисията за провеждане на ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

лечение на солидни злокачествени заболявания” 
Г-н Управител, 

С Ваша Заповед № 61/10.04.2019г. 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 
      д-р Божидара Костова – лекар в ОМО 
      Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
                 Антония Дърмонова – мед.сестра в Болнична аптека 
                 Нели Иванова – зам.гл.счетоводител 
Резервни членове на комисията: 
                  д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
       Марина Кьосева – маг.фармацевт в Болнична аптека 
                  Динка Маринова – счетоводител 
                  Валентина Стоилова - Ганева – координатор база данни 
                  Петя Александрова – Ръководител финансов отдел 
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 № 38/27.02.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0003. 

В хода на своята работа комисията заседава на 10.04.2019г., 08.05.2019г. и на 29.05.2019г. в 
основния си и резервен състав, като промените бяха отразени в протоколите от съответните 
заседания. 

Участници в ОП и офертите им са: 
1. Вх. № 1134/05.04.2019г. 09.10ч. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София 
2. Вх. № 1145/08.04.2019г. 08.50ч. – „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София  
3. Вх. № 1147/08.04.2019г. 09.10ч. – „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
4. Вх. № 1161/09.04.2019г. 09.05ч. – „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
5. Вх. № 1162/09.04.2019г. 09.08ч. – „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
6. Вх. № 1164/09.04.2019г. 09.12ч. – „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София 
7. Вх. № 1166/09.04.2019г. 10.00ч. – „БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. София 
8. Вх. № 1167/09.04.2019г. 10.45ч. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
9. Вх. № 1173/09.04.2019г. 11.30ч. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
10. Вх. № 1174/09.04.2019г. 12.15ч. – „МС ФАРМА” АД – гр. София 
11. Вх. № 1175/09.04.2019г. 12.17ч. – „ФАРМНЕТ” ЕАД – гр. Варна 
12. Вх. № 1178/09.04.2019г. 15.05ч. – „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София 
13. Вх. № 1179/09.04.2019г. 15.15ч. – „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен 

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 10.04.2019г. тя отвори и оповести съдържанието на опаковките с офертите, 
включително предложенията по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите 
предложения от тях. Комисията извърши справка в ТР на АВ за актуалното състояние на всеки 
участник. След това разгледа техническите предложения на участниците. 

В резултат на това тя 
РЕШИ: 

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

1.1. „МЕДЕКС” ООД – гр. София 
1.2. „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София - без обособени позиции № 8, 37 и 41 
1.3. „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София  
1.4. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас  
1.5. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
1.6. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. София - без обособени позиции № 6, 17, 18, 
26, 37, 41, 43, 44, 46, 53, 56, 64, 70 и 92  
1.7. „БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. София  
1.8. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София  
1.9. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София  
1.10. „МС ФАРМА” АД – гр. София  
1.11. „ФАРМНЕТ” ЕАД – гр. Варна  
1.12. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София  
1.13. „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен - без обособени позиции № 3, 42, 44, 45, 
46, 50, 53 и 67 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София и 
офертата му по обособени позиции № 8, 37 и 41 на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като не е 
изпълнил условия на възложителя, посочени в обявлението за ОП, поради което няма да бъде 
разгледано ценовото му предложение по тези обособени позиции. 

Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле IV.2.6. на обявлението е определен минимален 
срок на валидност на подадената оферта от 6 месеца. С поле II.2.10 от раздел II.2 на обявлението 
за всяка обособена позиция е посочено че не се приемат варианти в офертата. Част от 
документацията на ОП е образец на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“, 
което съгл.чл.39 ал.3 от ППЗОП е част от офертата. В т.4 от него участникът посочва срока на 
валидност на своята оферта. В техническото си предложение от 04.04.2019г. по всички 
обособени позиции участникът е посочил срок на валидност на офертата си от 6 месеца. 
Същевременно към всяко от тях е приложил нарочна декларация от същата дата, в която 
посочва друг срок на валидност, а именно 4 месеца. От така представените документи не е ясна 
действителната воля на участника относно валидността на офертата. Същевременно в 
нарушение на изискванията на възложителя е посочил варианти относно срока на валидност на 
офертата си (4 и 6 месеца). По този начин участникът не е изпълнил условия на възложителя, 
посочени в обявлението за ОП, което е основание за отстраняването му съгласно чл.107 т.1 от 
ЗОП. 

3. Предлага за отстраняване от процедурата „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД – гр. 
София и офертата му по обособени позиции № 6, 17, 18, 26, 37, 41, 43, 44, 46, 53, 56, 64, 70 и 92 
на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като не е изпълнил условие на възложителя, посочено в 
обявлението за ОП, поради което няма да бъде разгледано ценовото му предложение по тези 
обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле IV.2.6. на обявлението е определен минимален 
срок на валидност на подадената оферта от 6 месеца. Част от документацията на ОП е образец 
на „техническо предложение за изпълнение на поръчката“, което съгл.чл.39 ал.3 от ППЗОП е 
част от офертата. В т.4 от него участникът посочва срока на валидност на своята оферта. В 
техническото си предложение от 04.04.2019г. по всички обособени позиции участникът е 
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посочил срок на валидност на офертата си от 4 месеца. Същевременно е представил нарочна 
декларация от 04.04.2019г., в която посочва отново същия срок на валидност от 4 месеца. 
Стореното нарушава изискването за минимален срок на валидност на офертата от 6 месеца. По 
този начин участникът не е изпълнил условие на възложителя, посочено в обявлението за ОП, 
което е основание за отстраняването му съгласно чл.107 т.1 от ЗОП. 

4. Предлага за отстраняване от процедурата „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен 
и офертата му по обособени позиции № 3, 42, 44, 45, 46, 50, 53 и 67 на основание чл.107, т.5 от 
ЗОП, тъй като е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне относно форма, 
поради което няма да бъде разгледано ценовото му предложение по тези обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. Част от документацията на ОП е образец на „техническо 
предложение за изпълнение на поръчката“. С т.2 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е определено задължително съдържание на офертата. С т.2.3 от този документ е 
изискано представянето на посоченото техническо предложение съгласно образеца, което е част 
от офертата. В нарушение на тези изисквания участникът е представил техническо предложение 
за всички обособени позиции, което не съответства на изискуемия образец. Използвания от него 
документ е сходен (прилича) на образеца на „техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ от предишни процедури  с подобен предмет на същия възложител. Категорично 
обаче използвания и представен документ не съответства на изискуемия образец в настоящата 
ОП. По този начин участникът е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне 
относно форма, което е основание за отстраняването му съгласно чл.107 т.5 от ЗОП. 

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и 
РЕШИ: 

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

1.1. „МЕДЕКС” ООД – гр.София 
1.2. „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
1.3. „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас  
1.4. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София  
1.5. „БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. София  
1.6. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София - без обособена позиция № 58 
1.7. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр.София  
1.8. „МС ФАРМА” АД – гр. София  
1.9. „ФАРМНЕТ” ЕАД – гр. Варна  
1.10. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София  

2. Предлага за отстраняване от процедурата „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София и 
офертата му по обособена позиция № 58 на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, поради 
което няма да бъде оценено и класирано ценовото му предложение по тази обособена позиция. 

Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” и т.I „Цена на доставка“ от образеца на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“ от 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 № 58. По този начин офертата му не отговаря на 
предварително обявените условия. 

Комисията състави таблици - приложение № 1 и № 2 към протокол № 1/10.04.2019г., в 
които отрази ценовите предложения на участниците. 

В изпълнение на чл.72 от ЗОП бяха изискани писмени обосновки от трима участници и на 
основание чл.104 ал.5 ЗОП беше поискано потвърждение на предложена цена от „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД. В определения срок постъпиха отговори от тях, които комисията прие с 
изключение на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД.  

По отношение на последния тя реши: 
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1. На основание чл.107, т.1 от ЗОП предлага за отстраняване от процедурата „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД – гр. София по обособена позиция № 70, тъй като участника не отговаря на 
условие от документацията на ОП – да подаде оферта.  

Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. В т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” и т.I „Цена на доставка“ от образец на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“ 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 без изх.№ от 24.04.2019г.(вх.№ 1367/25.04.2019г. при 
възложителя) участникът заявява, че не потвърждава оферираната цена от колона 8. 
Възложителят е определил критерий за възлагане на ОП „най-ниска цена” за единица мярка на 
лекарствен продукт по INN. Тя се посочва в колона 8 от „Спецификация на лекарствени 
продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания“, която пък е неразделна част от 
„ценовото предложение за изпълнение на поръчката“. Съгласно чл.101 ал.1 от ЗОП и т.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” намерението за участие в ОП се заявява 
чрез подаване на оферта. Съгласно чл.39 ал.3 от ППЗОП офертата се състои от техническо и 
ценово предложение. Липсата на едно от двете е равнозначно на липсата на оферта. В случая е 
налице отказ от предложената цена т.е. от ценовото предложение. По този начин участникът не 
е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията на ОП – да подаде оферта - 
което е основание за отстраняването му съгласно чл.107 т.1 от ЗОП. 

Бяха оценени офертите на допуснатите участници съобразно критерия „най-ниска цена“ за 
възлагане на ОП, за което се състави таблица - приложение № 3.  

Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и съответствието с 
критериите за подбор на участниците. От нередовности страдат тези на „ЕКОФАРМ” ЕООД – 
гр. София, „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София и 
„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София. Те отстраниха в срок нередовностите. 

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

1. Класира участниците на първо и второ място по обособени позиции съобразно 
посоченото в таблица - приложение № 3 към протокол № 3/29.05.2019г. 

2. Обявява класираните участници на първо място по обособени позиции, съобразно 
посоченото в отделни таблици – приложение № 4 - 11 към протокол № 3/29.05.2019г. 

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 решение по протокол № 2 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 №№ 57, 69, 73 и 91. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 втора хипотеза от 

ЗОП обществената поръчка по обособена позиция № 92. 
Мотиви: Всички оферти от участници са неподходящи. 
Действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са 

подробно описани в посочените протоколи. 
Приложения – протоколи на комисията №1/10.04.2019г., №2/08.05.2019г. и 

№3/29.05.2019г. и цялата събрана и изготвена документация в хода на ОП. 
 

Комисия: 
 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     маг.фарм. Марина Кьосева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  

                д-р Татяна Тодорова - Андреева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     д-р Божидара Костова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Антония Дърмонова – ………………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                 

                Нели Иванова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД    

                Петя Александрова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Динка Маринова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

 
Дата на предаване/ приемане 29.05.2019г. – Управител:  ……………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р П. Чилингиров/ 
 
             Председател на комисията:  ……………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /Н. Кирев/ 
 
 Настоящия доклад е утвърден на 29.05.2019г. от Управител:   …………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
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