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ПРОТОКОЛ 
 
 
               Настоящият протокол е изготвен от комисия в състав: 
     Председател: Петя Александрова – „Ръководител финансов отдел“ 
     Членове: 1. Маг. фарм. Цветана Кирева – Управител Болнична аптека 
                       2. Николай Кирев – юрист 
назначена със Заповед № 121/28.06.2021г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – управител 
на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора“ ЕООД за провеждане на вътрешен 
конкурентен избор за определяне на изпълнител по Покана с изх. № 1036/ 16.06.2021г. 
с предмет: “Доставка на лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група  J 
“Антиинфекциозни средства за системно приложение” по обособена позиция №2 
от Рамково споразумение №РД-11-158 от 26.03.2021г. за нуждите на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД.  
     На 28.06.2021 г. в 11:30 часа комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 
постъпилите оферти в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за 
нуждите на лечебните заведения в Р България (Електронната система). 
     Покана с изх. № 1036/16.06.2021г г. на възложителя е изпратена до следните 
участници: 
     1. "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София, ЕИК: 175016820, със седалище и 
адрес на управление, гр. София 1528, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб” № 64, 
Сграда А2, офис 111 
     2. "МЕДЕКС" ООД – гр.София, ЕИК: 131268894, със седалище и адрес на 
управление област София (столица), община Столична,  с.Световрачене 1252, ул. 
“Чавдар Войвода” № 48; 
    3. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД - гр. София, ЕИК: 131249698, със седалище и адрес 
на управление гр. София, ул. „инж. Иван Иванов“ №70Б, ет.3; 
    4. "СОЛОМЕД" EООД – гр. София, ЕИК: 832018046, със седалище и адрес на 
управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Преки път“ №44, къща №1; 
    5. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – гр.София, ЕИК: 103267194, със седалище и 
адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, 
Сграда А, ет.12; 
    6."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД – гр. София, ЕИК: 030276307, със седалище и 
адрес на управление гр. София 1172, бул. „Г. М. Димитров” № 1; 
    7. "ФАРКОЛ" АД - гр. Бургас, ЕИК: 102227154, със седалище и адрес на 
управление           гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” №28 
    8. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД– гр.София, ЕИК: 203283623, със седалище и адрес 
на управление гр. София, район Студентски, ул. Околовръстен път №199А; 
    9. „ДАНСОН-БГ” ООД – гр. Радомир, ЕИК: 203612570, седалище и адрес на 
управление гр. Радомир 2400, ул. „Отец Паисий“ №26; 
    10. Медофарма ЕООД – гр. София, ЕИК:121578346, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1784, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл.38Б – офис сграда; 
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    11. ФармаВижън Европа ООД – гр. София, ЕИК:203499069, със седалище и адрес 
на управление гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Александър Македонски №2; 
    До крайния срок за получаване на оферти 25.06.2021 г. – 23:59 часа в електронната 
система са постъпили следните оферти: 

1. Оферта № О 17760/ 16.06.2021г. – 14:34ч. от "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД   
2. Оферта № О 17766/ 16.06.2021г. – 14:49ч. от  "СОЛОМЕД" ЕООД 
3. Оферта № О 17776/ 16.06.2021г. – 15:34ч. от “МЕДЕКС“ ООД 
4. Оферта № О 17787/ 16.06.2021г. – 17:03ч. от "МЕДОФАРМА“ ЕООД 
5. Оферта № О 17788/ 16.06.2021г. – 17:07ч. от "ДАНСОН БГ“ ООД 
6. Оферта № О 17800/ 16.06.2021г. – 19:20ч. от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
7. Оферта № О 17803/ 17.06.2021г. – 11:43ч. от "Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД   
8. Оферта № О 17828/ 17.06.2021г. – 13:33ч. от "ФАРКОЛ“ АД 
9. Оферта № О 17844/ 17.06.2021г. – 17:15ч. от "ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ“ АД 
10. Оферта № О 17856/ 18.06.2021г. – 10:38ч. от "ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД   
11. Оферта № О 17858/ 18.06.2021г. – 12:02 от „ФармаВижън Европа“ ООД 

 
     След узнаване на участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 
103, ал. 2 от ЗОП, чл. 51 ал.9 и ал. 13, и чл.52 ал.2 от ППЗОП. 
      Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 
свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В 
резултат на това 

 

РЕШИ: 
 

1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за 
подбор на всички участници, с изключение на  "ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД - гр. 
София, са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП. 
          2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за 
подбор на "ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД – гр. София са с нередовност, поради което на 
основание чл.54 ал.8 и ал.9 от ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това, да представи на комисията нов ЕЕДОП, 
който е предназначен за настоящата ОП, а не за погрешно посочената в първоначално 
представения ЕЕДОП, видно от част I полета „Информация за публикацията“ и 
„Информация относно процедура за възлагане на обществена поръчка“. 
         3. Искането от предходната точка да бъде извършено  от председателя на 
комисията. 
         4. Отменя насоченото за 30.06.2021г. отваряне на ценовите предложения в 
процедурата. 
 
          Комисията приключи работата си по този протокол на 29.06.2021 г. 

 
КОМИСИЯ: 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
         
                       Петя Александрова………………….* 
 

            ЧЛЕНОВЕ: 
                                          1. Цветана Кирева……………………* 
                                          2. Николай Кирев…………………….* 
 

*Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679 


