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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 

№ 4 

 

 

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 23.07.2020 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 с разглеждане на представените от 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, документи по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП, изискани  с Протокол №3 от 

15.07.2020г. 

Комисията констатира, че участниците са уведомени за установените от комисията 

липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, като им е бил изпратен Протокол № 3 от 15.07.2020г. и същият е 

бил публикуван в Профила на купувача на 15.07.2020г. 

Комисията установи, че към датата на настоящето заседание срокът от 5 работни 

дни по чл.54, ал.9 от ППЗОП, в който участниците са имали възможност да представят на 

комисията съответните документи, вече е изтекъл по отношение на всички участници. 
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Поради това Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените 

документи. 

Комисията установи, че в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството на 

лечебното заведение е постъпило  писмо с вх.№ 305/17.07.2020г. от “ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД с приложен магнитен носител, съдържащ файл с попълнения образец 

Приложение № 5.3. - Ценово предложение по обособена позиция № 3във формат Excel, 

който е идентичен с представеното от участника ценово предложение на хартиен носител. 

Като взе предвид това при извършеното детайлното разглеждане на ценовата 

оферта на “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция №3 - „Доставка на 

медицински консумативи“, Комисията установи, че също е изготвена съгласно Образец № 

5 и Образец № 5.3. от документацията и отговаря на изисквания на Възложителя. 

Водена от горното, 

Комисията реши: Допуска участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД до 

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

консумативи“. 

 

След това Комисията пристъпи към оценяване и класиране на ценовите 

предложения на допуснатите участници в процедурата, а именно: 

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

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - подал оферта по обособени позиции №1, 

№2, №3 и №4. 

 

Съгласно документацията на Възложителя офертите на участниците, отговарящи 

на изискванията, се оценяват по критерий за възлагане „най-ниска цена”.  

Критерият за възлагане се прилага поотделно за всяка обособена позиция, като се 

сравнява предложената от участниците обща цена за доставка на прогнозните количества 

по обособената позиция в пълния предвиден обем. 

 

Като съобрази, че оценката  на постъпилите оферти следва да се извърши по 

отделни позиции, Комисията извърши класиране на допуснатите участници при прилагане 

на критерия "най-ниска цена" по позиции, както следва:  

 

По обособена позиция № 1 - „Доставка на психиатрични медикаменти“  е 

постъпила само една оферта и, съответно, до този етап в процедурата е допуснат един 

участник, чиято оферта при прилагането на критерии за оценка "най-ниска цена" се 

класира на първо място: 

1-во място: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с предложена цена на общата стойност 

от 80882,34 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 2 - „Доставка на други медикаменти“ е постъпила само 

една оферта и, съответно, до този етап в процедурата е допуснат един участник, чиято 

оферта при прилагането на критерии за оценка "най-ниска цена" се класира на първо 

място: 

1-во място: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с предложена цена на общата стойност 

от 5008,96 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 3 - „Доставка на медицински консумативи“  са постъпили 

две оферта и, съответно, до този етап в процедурата са допуснати двама участника, чиито 

оферти при прилагането на критерии за оценка "най-ниска цена" се класират по следния 

начин: 
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1-во място: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с предложена цена на общата стойност 

от 2127,55 лв. без ДДС; 

2-ро място: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена цена в общата размер от 

2465,96 лв. без ДДС; 

 

По обособена позиция № 4 - „Доставка на транквилизатори” е постъпила само една 

оферта и, съответно, до този етап в процедурата е допуснат един участник, чиято оферта 

при прилагането на критерии за оценка "най-ниска цена" се класира на първо място: 

1-во място: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с предложена цена на общата стойност 

от 5860,29 лв. без ДДС; 

 

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да издаде решение 

за определяне на изпълнител и да сключи договор със съответния, класиран на първо 

място участник по отделните обособени позиции, а именно: 

 

 По обособена позиция № 1 - „Доставка на психиатрични медикаменти“ -  

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

 

 По обособена позиция № 2 - „Доставка на други медикаменти“-  

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

 

 По обособена позиция № 3 - „Доставка на медицински консумативи“ -  

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

 

По обособена позиция № 4 - „Доставка на транквилизатори” -  “СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД. 

 

С това заседанието приключи, като протоколът, след като бъде съставен и 

подписан от всички членове, както и протоколът по чл.181, ал.4 от ЗОП, ще бъдат 

предадени на възложителя, заедно с цялата документация на процедурата. 

 

дата: 23.07.2020 г. 

 

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/ 


