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Д Ъ Р Ж А В Н А  П С И Х И А Т Р И Ч Н А   Б О Л Н И Ц А - Б Я Л А  

 

7100 Бяла, обл.Русе, ул.“Дряново” № 3, тел. 0817/ 727-02, факс 0817/ 722-56,  

E-mail: dpb_byala@b-trust.org 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 3 

 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 149/01.07.2020 г. 

 на директора на ДПБ - Бяла, 

 за провеждане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: 

“Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла за 2020г. - по 4 (четири) обособени позиции”, 

 открита с Решение № 02 от 08.06.2020г. на директора на ДПБ-Бяла, 

 с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 

00654-2020-0001 от 08.06.2020г. 

 

На 15.07.2020 год. в сградата на Държавна психиатрична болница – Бяла, в 11:00 

часа, комисията по провеждане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с 

предмет: “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на  Държавна 

психиатрична болница гр. Бяла за 2020г. - по 4 (четири) обособени позиции”, както следва: 

1. Обособена позиция №1:Доставка на  психиатрични медикаменти с 57 

номеклатурни единици; 

2. Обособена позиция №2:Доставка  на други медикаменти с 29  

номенклатурни единици; 

3. Обособена позиция №3:Доставка на медицински консумативи с 34 

номенклатурни единици; 

4. Обособена позиция №4:Доставка на транквилизатори с 6 номенклатурни 

единици, 

назначена от Възложителя по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП със 

заповед № 149 от 01.07.2020г. на директора на ДПБ - Бяла, в състав: 

   Председател: Валя Георгиева Иванова – юрист 

   и членове:  

   1. Теодора Красимирова Лукова– магистър фармацевт -член; 

   2. Таня Атанасова Минева - гл. счетоводител в ДПБ-Бяла - член 

   3. Янита Недялкова Янкова - гл.мед. сестра в ДПБ - Бяла –член; 

   4. Магдалена Александрова Добринова - счетоводител–член;, 

 се събра отново, за да продължи работата си, като проведе публично заседание на 

основание чл.57, ал.3 от ППЗОП и да отвори пликовете с ценовите предложения на 

допуснатите до този етап в процедурата участници. 

 Заседанието беше свикано от председателя на комисията, съгласно определен от 

него график.   

На заседанието следва да бъдат отворени пликовете с ценовите предложения на 

участниците. На основание чл. 57, ал. 3, изр. първо от ППЗОП дата, часът и мястото на 

отваряне бяха обявени предварително от комисията чрез съобщение в профила на 

купувача, публикувано на 10.07.2020 г. 

Съгласно чл. 57, ал. 3, изр. второ от ППЗОП при отварянето на ценовите 

предложения могат да присъства участниците в процедурата или техни упълномощени 
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представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Такива не се 

явиха. 

Комисията поднови своята работа. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по обособените позиции на допуснатите до този етап в процедурата участници 

по реда на тяхното постъпване, а именно:  

1. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е подал оферта по обособена позиция № 3 

„Доставка на медицински консумативи“; 

2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е подавал оферта по обособена позиция № 1 

„Доставка на психиатрични медикаменти“, по обособена позиция № 2 „Доставка на други 

медикаменти“, по обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“ и по 

обособена позиция №4 „Доставка на транквилизатори”. 

 

Комисията оповести предлаганите цени, като отрази в настоящия протокол кратко 

описание на ценовите предложения на допуснатите до този етап в процедурата двама 

участника: 

1. Ценовото предложение на “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по: 

обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“ е в общ размер на  

2465,96 лв. без ДДС; 

  

2. Ценовото предложение на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по: 

 обособена позиция № 1 „Доставка на психиатрични медикаменти“ е в общ размер 

на  80882,34 лв. без ДДС; 

обособена позиция № 2 „Доставка на други медикаменти“ е в общ размер на  

5008,96 лв. без ДДС; 

обособена позиция № 3 „Доставка на медицински консумативи“ е в общ размер на  

2127,55 лв. без ДДС; 

обособена позиция №4 „Доставка на транквилизатори” е в общ размер на  5860,29 

лв. без ДДС. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, която продължи 

работата си на закрито заседание с подробно разглеждане и оценка на ценовите  

предложения на участниците. 

 

Комисията извърши проверка дали съдържащите се в отворените пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ документи на двамата участници отговорят на 

предварително обявените условия на Възложителя, както и на поставените от него 

изисквания, съгласно които следва да се отстрани участник, който е предложил по 

съответната обособена позиция обща цена, която е по-висока от обявената от Възложителя 

прогнозна стойност по конкретната обособена позиция; както и участник, предложил 

единична цена с ДДС за лекарствен продукт, която е по-висока от предвидената такава за 

съответния лекарствен продукт съгласно Позитивния лекарствен списък, актуален към 

датата на подаване на офертата – /Приложение 2/ Лекарствени продукти, заплащани от 

бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения (колона М) (за 

медикаментите с посочен в техническата спецификация АТС–Код) или съгласно 

Списъка/Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани  по 

лекарско предписание, съгл. Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти (колона  М) (за медикаментите без 

посочен в техническата спецификация АТС–Код) – в зависимост от това кой от двата 

списъка е приложим за съответния лекарствен продукт. 
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При детайлното разглеждане на ценовите оферти на участниците Комисията 

констатира, че:  

 

По отношение на “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД: 

“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е подал оферта само по обособена позиция №3 - 

„Доставка на медицински консумативи“. Участникът е представил Ценово предложение 

Образец № 5 и към него е приложена попълнена таблица относно предложените от 

участника единични цени с ДДС и без ДДС и обща стойност съгласно Образец № 5.3. за 

съответната обособена позиция. Съгласно изискванията на възложителя Образец № 5.1.-

5.4. за съответната обособена позиция се прилага на хартиен и на магнитен носител (във 

формат Excel и сканирано в pdf-формат).  

Комисията констатира, че представеният от участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД  Образец № 5.3. е наличен, както на хартиен носител, така и на магнитен носител, 

но само сканиран в pdf-формат. В магнитния диск няма файл с приложението във формат 

Excel, каквото е изискването на Възложителя, видно от раздел IX, т.1.4 и т. 2.3.6 от 

утвърдената от възложителя Документация. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Изисква от участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД в срок 

от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи попълнения 

образец Приложение № 5.3. на магнитен носител и във формат Excel, съгласно 

мотивите, изложените по-горе. 

 

По отношение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД  

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал оферта по трите обособени позиции:  

Ценовата оферта на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по обособена позиция № 1 - 

„Доставка на психиатрични медикаменти“ е изготвена съгласно Образци с №5 и №51. от 

документацията и отговаря на изисквания на Възложителя. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Допуска участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1 - „Доставка на психиатрични 

медикаменти“. 

 

Ценовата оферта на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по обособена позиция № 2 -  

„Доставка на други медикаменти“ е изготвена съгласно Образци №5 и №5.2. от 

документацията и отговаря на изисквания на Възложителя. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Допуска участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2 -  „Доставка на други 

медикаменти“. 

 

Ценовото оферта на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по обособена позиция №3 - 

„Доставка на медицински консумативи“ е изготвена съгласно Образец № 5 и Образец № 

5.3. от документацията и отговаря на изисквания на Възложителя. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Допуска участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция №3 - „Доставка на медицински 

консумативи“. 
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Ценовото оферта на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по обособена позиция № 4 - 

„Доставка на транквилизатори” е изготвена съгласно Образец № 5 и Образец № 5.4. от 

документацията и отговаря на изисквания на Възложителя. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Допуска участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 4 - „Доставка на 

транквилизатори”. 

 

Като съобрази направените до момента констатации, комисията реши, че на 

основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП  следва да изпрати настоящия протокола на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

 На основанание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията изисканите 

от тях документи, описани по-горе в протокола. 

 

 Настоящият протокол е съставен на основания чл.103, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП на 15.07.2020 г. и се подписа от председателя и членовете 

на комисията. 

 

 

 

дата:15.07.2020г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

  /адвокат/ 

ЧЛЕНОВЕ:  /п/                

  / магистър фармацевт/ 

    /п/  

   / гл. счетоводител в ДПБ-Бяла/ 

    /п/ 

   / гл.мед. сестра в ДПБ - Бяла/ 

    /п/ 

       / счетоводител в ДПБ - Бяла/ 
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