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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
 

(по чл. 72 от ЗОП) 

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ, 

ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 

 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 

 

На 07.04.2014г., в сградата на Държавна психиатрична болница – Бяла, от 11.00 

часа, комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", назначена със заповед № РД-07/141 от 07.04.2014г. на 

директора на ДПБ - Бяла, в състав: 

          1.Валя Георгиева Иванова с ЕГН 7608314039 - адвокат от Плевенска Адвокатска 

колегия - председател; 

          2.Недка Георгиева Костадинова с ЕГН 3912065310–магистър фармацевт -секретар; 

          3.Янита Недялкова Янкова с ЕГН 7009135334 - мед. лице –член; 

          4.Мануела Станимирова Иванова с ЕГН 8901035354 - счетоводител–член; 

          5.Донка Иванова Михнева с 5503285331- старша мед.сестра ІV МО-член. 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА 

МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, 

както следва: Обособена позиция №1-Психиатрични медикаменти; Обособена позиция 

№2-Други  медикаменти; Обособена позиция №3-Консумативи медицински. 

 

 Комисията установи, че Възложителят й е предоставил списък с участниците и 

представените оферти. Съгласно предоставения от Възложителя списък оферти са 

представили трима участника, а именно: 

 

 1. "ФАРКОЛ" АД - оферта № 1, получена на 03.04.2014г., 12:30 ч.; 

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - оферта № 2, получена на 03.04.2014г., 12:32 ч.; 

 3. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - оферта № 3, получена на 03.04.2014г., 12:35 ч.; 

 

 Членовете на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата 

по чл. 35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията извърши своята работа в поредица от открити и закрити заседания в 

периода от 07.04.2014г. до 25.04.2014г. включително, на които бяха съставени съответните 

протоколи, които представляват неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията започна работа си на заседанието на 07.04.2014г., от 11:00ч.  

 

 Комисията констатира, че не са се явили представители на подалите оферти 

участници или други лица по чл.68, ал.3 от ЗОП.  

 

 Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти.  

 

 Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и направи проверка за 

наличието на три отделни, запечатани, непрозрачни плика. Във връзка с изискването на чл. 
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57, ал.3 от ЗОП и т.12 от Раздел І от Указанието за подготовката на офертата за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 

медикаменти и медицински консумативи по обособени позиции в ДПБ-Бяла” (наричано 

по-нататък “Указание”) на възложителя по отношение на участниците, подали оферта за 

повече от една обособена позиция, комисията провери за наличието на пликове № 2 и 3 за 

всяка от позициите. 

 Съгласно изискването по т.11 от Раздел І от Указанието на Възложителя всеки 

участник в процедурата е посочил върху плика с офертата си за кои обособени позиции се 

подава тя. Комисията констатира, че участници са посочили, че подават офертите си по 

следните обособени позиции, а именно: 

 1. "ФАРКОЛ" АД е посочил, че подава оферта и по трите обособени позиции; 

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е посочил, че подава оферта и по трите обособени 

позиции; 

 3. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е посочил, че подава оферта по обособена 

позиция №3-Консумативи медицински. 

 

 Комисията констатира, че офертите на участниците отговаря на изискванията на 

чл.57, ал.2 от ЗОП.  

 

 Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3 на участниците. 

 

 След това Комисията отвори пликове № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на 

поръчката". Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се 

в пликове № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката".  

 

 Комисията отвори пликове № 1 от офертите на участниците по реда на 

постъпването им, оповести  документите, които съдържат те и провери съответствието със 

списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

Комисията продължи работа с подробното разглеждане на представените от 

участниците документи в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

 След разглеждането на документите, съдържащи се в плик № 1 от офертата на 

участниците по реда на тяхното постъпване, комисията констатира следното: 

 При разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №1 от Офертата на  

"ФАРКОЛ" АД комисията установи, че представеният от участника Документ за 

закупена тръжна документация не е заверен с печата на участника, каквото е изискването 

по т.10 на Раздел I от Указанието за подготовката на офертата за участие в открита 

процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Доставка на  медикаменти и 

медицински консумативи по обособени позиции в ДПБ-Бяла” (Указанието) на 

Възложителя. Освен това, участникът е представил Разрешение за промяна № Т-

33/18.03.2014г. на Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели № Т-

33/25.02.2013г., в което е посочено, че разрешението за промяна е валидно до срока на 

валидност на лицензията, но тя не е представена от участника. Комисията констатира и че 

участникът е представил Доклад на независим одитор и части от ГФО към 31.12.2012г., а 

не към 31.12.2013г., каквото е изискването на Възложителя съгласно раздел III, т.2.14, т.1 

от Указанията. При справка на сайта на Търговския регистър по партидата на 

Дружеството, комисията установи, че ГФО за 2013г. не е обявен и там, което 

възпрепятства възможността Комисията да съобрази и дали участникът отговаря на 
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предварително обявеното от Възложителя условие по раздел III, т.2.14, т.2 от Указанията 

фирмата да не е със загуба повече от 20000лв. 

 

 В Плик №1 от Офертата на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД се съдържат всички 

изискуеми от закона и от възложителя документи за подбор на кандидата. Комисията не 

установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

 

При разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №1 от Офертата на 

“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД комисията установи, че участникът не е представил два 

от посочените раздел III от Указанията на Възложителя документи, а именно: по т. 2.14. 

Разрешение  за търговия с лекарствени продукти- валидно- копие и по т. 2.15. Разрешение  

за търговия  и употреба  с упойващи вещества -валидно –копие. 

 

 Поради констатираните от комисията липса на документи и/или несъответствия с 

критериите за подбор комисията прекъсна своята работа, като, на основание чл. 68, ал.8 от 

ЗОП, изпрати протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП от 07.04.2014г. до всички участници, с 

което им указа, че на основание чл.68, ал.9 от ЗОП участниците следва да представят на 

комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. 

 

Видно от събраната документация "ФАРКОЛ" АД и “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД са получили протокола по чл.68, ал. 7 от ЗОП от 07.04.2014г. на 09.04.2014г. 

 

На основание чл. 69, ал.10 от ЗОП, след изтичането на срока по алинея девет, на 

закрито заседание на 17.04.2014г. комисията поднови своята работа, като пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи. 

 

Комисията констатира, че на 11.04.2014 г. са постъпили следните документи, 

представени от "ФАРКОЛ" АД, а именно: 1. подписано и подпечатано от участника копие 

на фактура № 32/25.03.2014г. с финансов бон за закупена тръжна документация; 2. 

подписано и подпечатано от участника разрешение за търговия на едро с лекарствени 

продукти № IV-Р-Т-097/10.03.2008г.; 3. подписано и подпечатано от участника копие 

лицензия за дейност с наркотични вещества за медицински цели № Т-33/26.02.2010г.; 4. 

подписано и подпечатано от участника копие лицензия за дейност с наркотични вещества 

за медицински цели № Т-33/25.02.2013г.; 5. подписано и подпечатано от участника копие 

отчет за приходите и разходите към 31.12.2013г.; 6. подписано и подпечатано от участника 

копие счетоводен баланс към 31.12.2013г.;  

Комисията приема допълнително представените от "ФАРКОЛ" АД документи, с 

които участникът отстранява констатираните липса на документи и несъответствия с 

изисквания на възложителя.  

 След като разгледа документите, съдържащи се в плик № 1 от офертата на 

"ФАРКОЛ" АД, и тези, които участникът допълнително е представил по реда на чл. 68, 9 

от ЗОП, комисията приема, че "ФАРКОЛ" АД е представил всички изискуеми от закона и 

от възложителя документи за подбор на кандидата. Комисията не установи липса на 

документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя, поради което този участник следва да бъде допуснат до следващия етап в 

процедурата. 

 

Комисията констатира, че на 11.04.2014 г. е постъпило писмо от “ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в което участникът е изразил становище, че, тъй като участва по 
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обособена позиция "Доставка на медицински консумативи", не счита, че се изисква да 

прилага разрешение за търговия и употреба с упойващи вещества. Към писмото е 

приложено подписано и подпечатано от участника копие разрешение за търговия на едро с 

лекарствени продукти № IV-Р-Т-160/22.04.2008 г. 

След като разгледа документите, съдържащи се в плик № 1 от офертата на 

“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, и тези, които участникът допълнително е представил по 

реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията приема, че този участник не е представил един от 

посочените в раздел III от Указанията на Възложителя документ, а именно: Разрешение  за 

търговия  и употреба  с упойващи вещества -валидно –копие. Участникът не е отстранил 

така констатираната липса и по реда на чл. 68, ал.9 от ЗОП в предоставения му 

законоустановен петдневен срок. Този документ изрично е посочен от Възложителя като 

част от задължителното съдържание  на Плик № 1 - документи, отнасящи се до критериите 

за подбор на участниците, като Възложителят не е диференцирал това свое изискване в 

зависимост от обстоятелството по коя от трите обособени позиции участникът е подал 

оферта. Видно от указанията на Възложителят, представянето на този документ е 

задължение за всички участници, независимо от това по кои обособени позиции 

кандидатстват. Тъй като комисията не разполага с правомощие да ревизира изискванията 

на възложителя, не би могло да се обсъждат и приемат доводите на участника, че такъв 

документ не се изисква за позицията, за която той участва. С оглед на това Комисията 

счита, че офертата на “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя . 

Водене от гореизложеното, на основание чл. 69, ал.1, т.3, във връзка с т. 2.15. от 

раздел III от Указанията на Възложителя, Комисията РЕШИ: Предлага за отстраняване 

от участие в процедурата участника  “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 

 С оглед на това и на основание чл. 68, ал.10, изр.последно от ЗОП комисията следва 

да разгледа документите от плик № 2 на следните, допуснати до този етап в процедурата 

участници: 
 1. "ФАРКОЛ" АД - по обособени позиции: №1-Психиатрични медикаменти; №2-

Други  медикаменти и №3-Консумативи медицински; 

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД- по обособени позиции: №1-Психиатрични 

медикаменти; №2-Други  медикаменти и №3-Консумативи медицински. 

 

Комисията установи, че всички пликове № 2 с надпис “Предложение за изпълнение 

на поръчката” от офертите на допуснатите до този етап от процедурата участници 

съдържат техническото предложение – Образец № 6 от изготвената от възложителя 

документация за участие, попълнено и подписано от съответния участник. 

 Тъй като посоченият от Възложителя критерии за оценка на офертите е "Най-ниска 

цена", Комисията не следва да извършва оценяване на техническите предложения на 

участниците, а само констатира, че те отговарят на предварително обявените условия и 

изискванията на Възложителя. 

 

След като установи, че разгледаните технически предложения на двмата допуснати 

до този етап в процедулата участника отговарят на предварително обявените условия и 

изискванията на Възложителя, на основание чл. 69а, ал.1 от ЗОП Комисията съобрази, че 

следва да допусне до следващия етап в процедурата, като отвори ценовите оферти на 

следните участници: 
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 1. "ФАРКОЛ" АД- по обособени позиции: №1-Психиатрични медикаменти; №2-

Други  медикаменти и №3-Консумативи медицински; 

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД- по обособени позиции: №1-Психиатрични 

медикаменти; №2-Други  медикаменти и №3-Консумативи медицински. 

 

 Съгласно чл. 69а, ал.3 от ЗОП Комисията следва да обяви датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. С оглед на 

това Комисията отложи своята работа, като насрочи следващото си заседание за 

25.04.2014г., от 11:00ч. в административната сграда на ДПБ-Бяла, за която дата, час и 

място Комисията уведоми участниците в процедурата, като им изпрати обявления чрез 

препоръчани писма с обратни разписки..   

 

Обявленията за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти са получени от 

всеки участници на 22.04.2014 г. 

 

В предварително обявения ден и час за отварянето на ценовите офертите 25.04.2014г., 

от 11:00ч. в административната сграда на ДПБ-Бяла, Комисията се събра отново, за да 

поднови своята работа. Комисията констатира, че, за да присъства на публичното заседание 

на комисията, се е явил г-н Румен Рачев Колев, който е представител на участника 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Представители на други участници не се явиха, въпреки че 

всички са надлежно известени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. 

 

Комисията поднови своята работа. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с предлагана цена по обособените 

позиции на участниците, чиито оферти отговарят на извикванията на възложителя, по реда на 

тяхното постъпване в присъствието на явилите се участници в процедурата или техни 

упълномощени представители (г-н Румен Рачев Колев - представител на “СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД), както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел (такива не се явиха). 

 

Комисията съобрази, че съгласно чл. 69а, ал.1 от ЗОП пликът с цената, предлагана от 

участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря, поради 

което няма да отвари плика с предлагана цена от офертата на “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с предлаганите цени от офертите на 

допуснатите до този етап в процедурата участници, а именно:  

 1. "ФАРКОЛ" АД - подал оферта по трите обособени позиции; 

 2. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - подал оферта по трите обособени позиции. 

 

Комисията предложи на присъстващия представител на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 

да подпишат документите, съдържащи се в Пликове №3 на другия участник "ФАРКОЛ" АД. 

Г-н Румен Рачев Колев като представител  на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД подписа 

документите, съдържащи се в Пликове №3 на участника "ФАРКОЛ" АД. 

 

 Всички документите от Пликове № 3 на двамата участника, чиито предложения се 

отварят, се подписаха и от трима от членовете на Комисията. 
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При отваряне на ценовите оферти Комисията оповести предлаганите цени, като отрази 

в настоящия протокол кратко описание на ценовите предложения на всеки участник: 

 

"ФАРКОЛ" АД е подал оферта по всичките три броя обособени позиции, като е 

направил следните ценови предложения:  

 По обособена позиция № 1-Психиатрични медикаменти общата стойност на ценовото 

предложение на "ФАРКОЛ" АД е 94 766,49 лв. без ДДС.  

 По обособена позиция № 2-Други медикаменти общата стойност на ценовото 

предложение на "ФАРКОЛ" АД е 4 597,83 лв. без ДДС. 

 По обособена позиция № 3-Медицински консумативи общата стойност на ценовото 

предложение на "ФАРКОЛ" АД е 2 240,72 лв. без ДДС. 

 

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал оферта по всичките три броя обособени 

позиции, като е направил следните ценови предложения:  

 По обособена позиция № 1-Психиатрични медикаменти общата стойност на ценовото 

предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е 93 753,33 лв. без ДДС.  

 По обособена позиция № 2-Други медикаменти общата стойност на ценовото 

предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е 3 176,11 лв. без ДДС. 

 По обособена позиция № 3-Медицински консумативи общата стойност на ценовото 

предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е 2 015,91 лв. без ДДС. 

Във финансовите предложения - образец № 7 на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е 

посочено, че общата стойност на ценовото предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД по 

трите обособени позиции е 98 945,35 лв. без ДДС. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, след което Комисията 

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

предложения. 

 

Комисията извърши проверка дали съдържащите се в отворените пликове № 3 

"Предлагана цена" документи на двамата участници отговорят на предварително обявените 

условия на Възложителя и дали ценовите предложения съответстват на поставеното от него 

изискване цените на отделните  медикаменти  задължително  да са  съобразени  и да не са с 

по-високи  от  цените  в Позитивния лекарствен списък-(Приложение 2 от лекарствени 

продукти заплащани от  бюджета  на лечебните заведения по чл.5 от Закона за  лечебните 

заведения (колона М) и Списъка  с пределни цени на лекарствените продукти, отпуснати  по 

лекарско предписание, съгл.24, т.2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране 

на цените  на лекарствени продукти (колона О).  

 

При разглеждането на ценовите оферти Комисията констатира следното: 

 

По отношение на "ФАРКОЛ" АД. 

"ФАРКОЛ" АД е подал оферта и по трите обособени позиции.  

Комисията констатира, че  финансовото предложения - образец № 7 на "ФАРКОЛ" АД 

по обособена позиция № 1 - Психиатрични медикаменти не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от раздел III 

"Съдържание на предложението /офертата/" от Указанието на възложителя, съгласно които, 

когато кандидатът участва по всички позиции, е задължен да посочи в ценовата оферта, както 

обща стойност на отделната позиция, за която участва (сбор от всички  медикаменти  или 

консумативи в списъка  на Приложение №1), така и обща  стойност без ДДС за всички 

позиции. Съгласно указанието на възложителя непредставянето  по този начин  е  основание  

за отстраняване по съответната позиция. Във финансовото предложение по позиция № 1 
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"ФАРКОЛ" АД не е дал обща стойност без ДДС за всичките позиции, т.е. офертата не 

отговарят на предварително обявените условия на възложителя. 

Освен това, при детайлно разглеждане на Приложение № 1 по позиции № 1 - 

Психиатрични медикаменти Комисията констатира, че множество от предложените от този 

участник цени не съответстват на изискването на възложителя да не са по-високи от цените в 

Позитивния лекарствен списък Приложение № 2 (ПЛС). В таблиците по-долу Комисията е 

изброила подробно позициите, в които офертата на "ФАРКОЛ" АД по обособена позиция № 

1 не отговаря на предварително обявените условия на възложителя: 

 
Позиция №1 Психиатрични медикаменти 

№ 
По 

ред 

Пореден № Международно 
непатентно 

наименование 

Име 
АРТИКУЛ 

предложен от 

кандидата 

Констатирани несъответствия  в офертата на "ФАРКОЛ" АД с 
условията на възложителя 

1 N05BA12 Alprazolam КСАНАКС тб. 

0.25мг x30 

Цената по ПЛС е 1.40лв. Предложената цена е 2.16лв, което не 

отговаря на условието на Възложителя предлаганата цена да не 

надвишава тази по ПЛС. 

2 N05BA12 Alprazolam КСАНАКС тб. 
0.25мг x100 

Цената по ПЛС е 4.65лв. Предложената цена от кандидата е 
6.55лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

4 N05BA12 Alprazolam КСАНАКС тб. 
0.5мг x30 

Цената по ПЛС е 2.79лв.Предложената цена от кандидата е 
3.72лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

9 NO3AF01 

 

Carbamazepine 

 

НЕУРОТОП 

РЕТАРД тб. 
600мг x 50 

Цената по ПЛС е 13.17лв.Предложената цена от кандидата е 

14.34 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

10 NO3AF01 

 

Carbamazepine 

 

НЕУРОТОП 

РЕТАРД тб. 
300мг x 50 

Цената по ПЛС е 6.59лв.Предложената цена от кандидата е 7.91 

лв, което не отговаря на условието на Възложителя предлаганата 
цена да не надвишава тази по ПЛС. 

11 J01DC02 

 

Cefuroxime 

 

АКСЕТИН фл. 

750мг x 1 

 

Цената по ПЛС е 15.24лв. Предложената цена от кандидата е 

15.50 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

13 NO3AE01 

 

Clonazepam 

 

РИВОТРИЛ 

тб. 0.5мг x 50 

 

Цена по позитивен списък-0.98лв. Предложената цена от 

кандидата е 2.56 лв, което не отговаря на условието на 

Възложителя предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

16 N05AH02 

 

Clozapine 

 

ЛЕПОНЕКС 

тб. 100мг x 50 

 

Цена по позитивен списък-27.10лв. Предложената цена от 

кандидата е 30.19 лв, което не отговаря на условието на 

Възложителя предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

18 N05BA01 

 

Diazepam 

 

ДИАЗЕПАМ 

актавис тб. 5мг 

x 20 

Цената по ПЛС е 1.05лв. Предложената цена от кандидата е 

1.70лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

20 N06DA02 
 

Donepezil 
 

ДОНЕЦЕПТ 
10мг х 30 

Цената по ПЛС е 11.53лв. Предложената цена от кандидата е 
12.28лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

23 NO6AB10 

 

Escitalopram 

 

ЦИПРАЛЕКС 

20мг х 28 

Посочения артикул не е включен в позитивния списък с 

посочените от кандидата 20 мг активно вещество. 

24 NO6AB10 

 

Escitalopram 

 

ЕСЦИТИЛ 

10мг х 28 

Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой таблети в 

опаковка 30. Кандидатът предлага медикамент с брой таблети в 

опаковка 28 

26 N05AF01 
 

Flupentixol 
 

ФЛУАНКСОЛ 
ДЕПОТ. 

20мг/мл 1мл x 

10 

Цената по ПЛС е 27.79лв. Предложената цена от кандидата е 
27.80лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

30 N05AD01 

 

Haloperidol 

 

ХАЛОПЕРИД

ОЛ  

СОФАРМА 
амп. 5мг/1мл x 

10 

Цената по ПЛС е 9.79лв. Предложената цена от кандидата е 

9.80лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

31 N03AX09 

 

Lamotrigine 

 

ЛАМИКТАЛ 

50мг х 30 

Посоченият медикамент от кандидатът е отпаднал от 

позитивния списък. 

32 N03AX09 

 

Lamotrigine 

 

ЛАМИКТАЛ 

100мг х 30 

Посоченият медикамент от кандидатът е отпаднал от 

позитивния списък 

34 N06AX11 
 

Mirtazapine 
 

РЕМИРТА 
film-coated tb . 

30мг х 30 

 

Цена по позитивен списък-5.33лв. 
Предложената цена от кандидата е 7.30лв, което не отговаря на 

условието на Възложителя предлаганата цена да не надвишава 

тази по ПЛС. 

35 N06AX17 
 

Milnacipran 
 

ИКСЕЛ  25мг 
х 28 

 

Цената по ПЛС е 9.65лв. Предложената цена от кандидата е 
15.97лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

36 N06AX17 
 

Milnacipran 
 

ИКСЕЛ  50 мг 
х 56 

 

Цената по ПЛС е 38.59лв. Предложената цена от кандидата е 
39.73лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

http://www.bda.bg/drugs/ti43.htm
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37 C04AE02 

 

Nicergoline 

 

СЕРМИОН  

30мг x 30 
 

Цената по ПЛС е 18.54лв. Предложената цена от кандидата е 

18.92лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

38 N05AH03 

 

Olanzapine 

 

ЗИПРЕКСА 

5мг х 28 

Посоченият медикамент от кандидатът е отпаднал от 

позитивния списък 

39 N05AH03 
 

Olanzapine 
 

ЗИПРЕКСА 
10мг х 28 

Посоченият медикамент от кандидатът е отпаднал от 
позитивния списък 

40 N05AH03 

 

Olanzapine 

 

ЗИПРЕКСА  

VELOTAB 

20мг х 28 

Посоченият медикамент от кандидатът е отпаднал от 

позитивния списък 

 

41 N03AF02 

 

Oxcarbazepinе 

 

ТРИЛЕПТАЛ 

300мг х 50 

 

Цената по ПЛС е 12.95лв. Предложената цена от кандидата е 

18.38лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

42 N03AF02 

 

Oxcarbazepinе 

 

ТРИЛЕПТАЛ 

600мг х 50 

 

Цената по ПЛС е 25.90лв. Предложената цена от кандидата е 

32.41лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

43 N05AX13 
 

Paliperidone 
 

ИНВЕГА  6 мг 
х 30 

 

Цена по позитивен списък-234.32лв. 
Предложената цена от кандидата е 234.36лв, което не отговаря 

на условието на Възложителя предлаганата цена да не 

надвишава тази по ПЛС. 

44 N05AX13 

 

Paliperidone 

 

ИНВЕГА  3 мг 

х 30 

 

Цена по позитивен списък-117.16лв. 

Предложената цена от кандидата е 121.14лв, което не отговаря 

на условието на Възложителя предлаганата цена да не 

надвишава тази по ПЛС. 

45 N05AX13 

 

Paliperidone 

 

XEPLION 75 

mg prolonged 

release 
suspension for 

injection in pre-

filled syringe х 
1 

Цената по ПЛС е 512.43лв. Предложената цена от кандидата е 

550.80лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

46 N05AX13 

 

Paliperidone 

 

XEPLION 100 

mg prolonged 
release 

suspension for 

injection in pre-
filled syringe х 

1 

Цената по ПЛС е 683.23лв. Предложената цена от кандидата е 

750.97лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

49 N06BX03 
 

Piracetam 
 

ПИРАМЕМ 
800мг х 20 

Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой таблети в 
опаковка 60.Кандидатът предлага медикамент с брой таблети в 

опаковка 20 

50 N06BX03 

 

Piracetam 

 

ПИРАМЕМ 

1200 мг х 20 

Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой таблети в 

опаковка 60.Кандидатът предлага медикамент с брой таблети в 

опаковка 20 

51 N03AX16 

 

Pregabalin 

 

ЛИРИКА 75мг 

х14бр 
 

Цената по ПЛС е 18.34лв.Предложената цена от кандидата е 

19.84лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

55 NO5AH04 

 

Quetiapin 

 

CENTROQUE

EN  100mg 

film-coated 
tablets 

х 30 

Цената по ПЛС е 7.28лв. Предложената цена от кандидата е 

10.73 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

57 NO5AH04 
 

Quetiapin 
 

ХЕДОНИН 
25мг х 60 

Цената по ПЛС е 3.64лв. Предложената цена от кандидата е 
10.86 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

58 NO5AH04 

 

Quetiapin 

 

ТЕВАКВЕЛ 

ХR 50мг х 30 

Цената по ПЛС е 3.64лв.Предложената цена от кандидата е 4.80 

лв, което не отговаря на условието на Възложителя предлаганата 
цена да не надвишава тази по ПЛС. 

59 NO5AH04 

 

Quetiapin 

 

Tevaquel XR 

prolonged-
release tablets 

300mg x 30  

Цената по ПЛС е 21.84лв. Предложената цена от кандидата е 

28.97 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

60 NO5AH04 

 

Quetiapin 

 

Tevaquel XR 

prolonged-

release tablets 

400mg x 30  

Цената по ПЛС е 29.12лв. Предложената цена от кандидата е 

38.63 лв,която не отговаря на изискването на 

Възложителя,предлаганата цена да не надвишава стойността и 

от позитивния списък 

61 NO5AH04 
 

Quetiapin 
 

Quetiapine 
ACCORD 

prolonged-

release  tablets 
400 x  60 

Цената по ПЛС е 58.24лв. Предложената цена от кандидата е 
115.73 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

66 N05AX08 

 

Risperidone 

 

НЕОРИСП 1мг 

х 30 
 

Цената по ПЛС е 4.42лв.Предложената цена от кандидата е 4.46 

лв, което не отговаря на условието на Възложителя предлаганата 
цена да не надвишава тази по ПЛС. 

67 N05AX08 

 

Risperidone 

 

НЕОРИСП 2мг 

х 30 

Цената по ПЛС е 8.83лв. Предложената цена от кандидата е 8.94 

лв, което не отговаря на условието на Възложителя предлаганата 
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 цена да не надвишава тази по ПЛС. 

68 N05AX08 

 

Risperidone 

 

НЕОРИСП 3мг 

х 30 

 

Цената по ПЛС е 13.25лв. Предложената цена от кандидата е 

13.28 лв,която не отговаря на изискването на 

Възложителя,предлаганата цена да не надвишава стойността и 

от позитивния списък 

69 N05AX08 
 

Risperidone 
 

НЕОРИСП 4мг 
х 30 

 

Цената по ПЛС е 17.66лв. Предложената цена от кандидата е 
17.72 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

70 N05AX08 

 

Risperidone 

 

SPERIDAN 

film.coated 
tabl.3mg x 30 

Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой таблети в 

опаковка 20. Кандидатът предлага медикамент с брой таблети в 
опаковка 30 

72 N06AB06 

 

Sertraline 

 

АСЕНТРА 

50мг х 28 

Цената по ПЛС е 3.68лв. Предложената цена от кандидата е 6.89 

лв, което не отговаря на условието на Възложителя предлаганата 
цена да не надвишава тази по ПЛС. 

73 N06AB06 

 

Sertraline 

 

АСЕНТРА 

100мг х 28 

Цената по ПЛС е 7.35лв. Предложената цена от кандидата е 

11.62 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

74 N03AX11 

 

Topiramate 

 

Topiramate 

Accord film-

coated tablets 
50mg x 30 

Посоченият медикамент с активно вещество 50 мг не 

съответства на посоченото количество активно вещество от 

кандидата в колона 5-100 мг. 

75 N03AX11 

 

Topiramate 

 

Topiramate 

Accord film-

coated tablets 

100 mg x 30 

Посоченият медикамент с активно вещество 100 мг не 

съответства на посоченото количество активно вещество от 

кандидата в колона 5-50 мг 

76 N06AX14 

 

Tianeptine 

 

КОАКСИЛ  

12.5мг x 30 
 

Цената по ПЛС е 8.66лв. Предложената цена от кандидата е 

13.28 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

78 N06AX05 

 

Trazodone 

 

Trittico XR 

150mg 
prolonged 

release tablets x 

30 

Цената по ПЛС е 15.77лв. Предложената цена от кандидата е 

16.42 лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

79 N06AX05 
 

Trazodone 
 

Trittico XR 
300mg 

prolonged 

release tablets x 
30 

Цената по ПЛС е 31.53лв. Предложената цена от кандидата е 
32.35 лв,  което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

80 N03AG01 

 

Valproic acid 

 

ДЕПАКИН 

ХРОНО 500мг 
x 30 

 

Цената по ПЛС е 3.96лв. Предложената цена от кандидата е 

6.05лв,която не отговаря на изискването на 
Възложителя,предлаганата цена да не надвишава стойността и 

от позитивния списък 

81 N03AG01 

 

Valproic acid 

 

ДЕПАКИН 

ХРОНО 300мг 

x 100 

 

Цената по ПЛС е 7.91лв. Предложената цена от кандидата е 

13.49лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

83 N03AG01 
 

Valproic acid 
 

ДЕПАКИН 
500мг х 40 

Цената по ПЛС е 5.28лв. Предложената цена от кандидата е 
8.57лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

84 N06AX16 
 

Venlafaxine 
 

ЛАРОКСИН 
SR  75мг х 30 

 

Цената по ПЛС е 2.95лв. Предложената цена от кандидата е 
12.62лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

85 N06AX16 

 

Venlafaxine 

 

ЛАРОКСИН 

SR  150мг х 30 
 

Цената по ПЛС е 5.90лв. Предложената цена от кандидата е 

25.03лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

86 N06AX16 

 

Venlafaxine 

 

ДЕПРЕКСОР 

75мг х 60 
 

Цената по ПЛС е 5.90лв. Предложената цена от кандидата е 

25.44лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

87 N06AX16 

 

Venlafaxine 

 

ВЕЛАКСИН 

75мг х 28 

Цената по ПЛС е 2.75лв. Предложената цена от кандидата е 

14.29лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

88 N06AX16 

 

Venlafaxine 

 

ВЕЛАКСИН 

150мг х 28 

Цената по ПЛС е 5.51лв. Предложената цена от кандидата е 

26.41лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

89 N06AX16 
 

Venlafaxine 
 

IVRIX 37.5 мг 
х 60 

Цената по ПЛС е 2.95лв. Предложената цена от кандидата е 
12.34лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

 

Водене от гореизложеното, на основание чл. 69, ал.1, т.3, във връзка с условията, 

посочени в част "Подготовка на предложението" към раздел I "Общи указания за 

провеждане и участие", както и в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от 

раздел III "Съдържание на предложението /офертата/" от Указанията на Възложителя, 

http://www.bda.bg/drugs/ti1292.htm
http://www.bda.bg/drugs/ti1292.htm
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поради представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя, Комисията РЕШИ: Предлага за отстраняване от участие в 

процедурата по обособена позиция № 1 - Психиатрични медикаменти участника  

"ФАРКОЛ" АД. 

 

Комисията констатира, че  финансовото предложения - образец № 7 на "ФАРКОЛ" АД 

по обособена позиция № 2 - Други медикаменти не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от раздел III 

"Съдържание на предложението /офертата/" от Указанието на възложителя, съгласно които, 

когато кандидатът участва по всички позиции, е задължен да посочи в ценовата оферта, както 

обща стойност на отделната позиция, за която участва (сбор от всички  медикаменти  или 

консумативи в списъка  на Приложение №1), така и обща  стойност без ДДС за всички 

позиции. Съгласно указанието на възложителя непредставянето  по този начин  е  основание  

за отстраняване по съответната позиция. Във финансовото предложение по позиция № 2 

"ФАРКОЛ" АД не е дал обща стойност без ДДС за всичките позиции, т.е. офертата не 

отговарят на предварително обявените условия на възложителя. 

Освен това, при детайлно разглеждане на Приложение № 1 по позиции № 2 - Други 

медикаменти Комисията констатира, че множество от предложените от този участник цени 

не съответстват на изискването на възложителя да не са по-високи от цените в Позитивния 

лекарствен списък Приложение № 2 (ПЛС). В таблиците по-долу Комисията е изброила 

подробно позициите, в които офертата на "ФАРКОЛ" АД по обособена позиция № 2 не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя: 

 
Позиция 2:Други медикаменти 

 

№ 
По 

ред 

Пореден 
№ 

Международно 
непатентно 

наименование 

Име АРТИКУЛ 
предложен от 

кандидата 

Констатирани несъответствия  в офертата на "ФАРКОЛ" 
АД с условията на възложителя 

1 

A11GA01 Acidum ascorbinicum 

ВИТАМИН С амп. 
500мг/5мл x 10 

Цената по ПЛС е12.32лв.Предложената цена от кандидата е 
12.80лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

2 

A03BA01 Atropini sulfas 

АТРОПИН 

СУЛФУРИК.1мг/1м
л x 10 

 

Цената ПЛС е 9.38лв.Предложената цена от кандидата е 

9.40лв, което не отговаря на условието на Възложителя 
предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

3 

J01CR02 

Amoxicillin and enzyme 

inhibitor 

МЕДОКЛАВ 625 мг 
х 16 

Цената по ПЛС е 5.93лв.Предложената цена от кандидата е 
11.38лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

4 

J01FA10 Azithromycin 

АЗАТРИЛ 500мг х 
3 

1.Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой 
таблети в опаковка 5. Кандидатът предлага медикамент с 

брой таблети в опаковка 3. 

2.Посоченият медикамент е отпаднал от позитивния 
списък. 

6 

J01DB05 Cefadroxil 

ДУРАЦЕФ 500 мг х 

12 

Изискването на Възложителя е за медикаменти с брой 

таблети в опаковка 16.Кандидатът предлага медикамент с 

брой таблети в опаковка 12 

8 

A12AA03 Calcium gluconate 

КАЛЦИЕВ 

ГЛЮКОНАТ 8.94 

мг/мл 10 мл х 5 

Цена по позитивен списък-10.50лв.Предложената цена от 

кандидата е 10.80лв, което не отговаря на условието на 

Възложителя предлаганата цена да не надвишава тази по 
ПЛС. 

17 

H02AB04 Methylprednisolone 

ДЕПО МЕДРОЛ 

40мг/мл САС 1мл х 

10 

Цената по ПЛС е 23.90.Предложената цена от кандидата е 

28.70лв, което не отговаря на условието на Възложителя 

предлаганата цена да не надвишава тази по ПЛС. 

23 

RP100085 Tetanus toxoid 

ТЕТАТОКС 0.5мл 

1Д х10 

Изискването на Възложителя е представяна на цена за  

брой амп 50 Кандидатът предлага цена за  брой амп 10.Не 

съответства бр. ампули в колона 5 с бр. ампули в колона 7 

 

Водене от гореизложеното, на основание чл. 69, ал.1, т.3, във връзка с условията, 

посочени в част "Подготовка на предложението" към раздел I "Общи указания за 

провеждане и участие", както и в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от 

раздел III "Съдържание на предложението /офертата/" от Указанията на Възложителя, 

http://www.bda.bg/drugs/ti2831.htm
http://www.bda.bg/drugs/ti2831.htm
http://www.bda.bg/drugs/ti105.htm
http://www.bda.bg/drugs/ti188.htm
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поради представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя, Комисията РЕШИ: Предлага за отстраняване от участие в 

процедурата по обособена позиция № 2 - Други медикаменти участника  "ФАРКОЛ" 

АД. 

 

Комисията констатира, че  финансовото предложения - образец № 7 на "ФАРКОЛ" АД 

по обособена позиция № 3 - Консумативи медицински също не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от раздел III 

"Съдържание на предложението /офертата/" от Указанието на възложителя, съгласно които, 

когато кандидатът участва по всички позиции, е задължен да посочи в ценовата оферта, както 

обща стойност на отделната позиция, за която участва (сбор от всички  медикаменти  или 

консумативи в списъка  на Приложение №1), така и обща  стойност без ДДС за всички 

позиции. Съгласно указанието на възложителя непредставянето  по този начин  е  основание  

за отстраняване по съответната позиция. Във финансовото си предложение по позиция № 3 

"ФАРКОЛ" АД не е дал обща стойност без ДДС за всичките позиции, т.е. офертата не 

отговарят на предварително обявените условия на възложителя. 

Водене от гореизложеното, на основание чл. 69, ал.1, т.3, във връзка с условията, 

посочени в точка 4 "Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена"" от раздел III 

"Съдържание на предложението /офертата/" от Указанията на Възложителя, поради 

представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, Комисията РЕШИ: Предлага за отстраняване от участие в процедурата 

по обособена позиция № 3 - Консумативи медицински участника  "ФАРКОЛ" АД. 

 

По отношение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД. 

Комисията установи, че съдържащите се в Плик № 3 "Предлагана цена" от офертата 

на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД документи (Финансово предложение - образец № 7 и 

Приложение № 1) по обособена позиция № 1- Психиатрични медикаменти са изготвени 

съгласно изискванията на Възложителя и не се установиха несъответствия с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което Комисията  допуска "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД до участие в процедурата по обособена позиция№ 1- Психиатрични 

медикаменти. 

 

Комисията установи, че съдържащите се в Плик № 3 "Предлагана цена" от офертата 

на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД документи (Финансово предложение - образец № 7 и 

Приложение № 1) по обособена позиция № 2- Други медикаменти са изготвени съгласно 

изискванията на Възложителя и не се установиха несъответствия с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което Комисията  допуска "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

до участие в процедурата по обособена позиция№ 2- Други медикаменти. 

 

Комисията установи, че съдържащите се в Плик № 3 "Предлагана цена" от офертата 

на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД документи (Финансово предложение - образец № 7 и 

Приложение № 1) по обособена позиция № 3- Медицински консумативи са изготвени 

съгласно изискванията на Възложителя и не се установиха несъответствия с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което Комисията  допуска "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД до участие в процедурата по обособена позиция№ 3- Медицински 

консумативи. 

 

 След това Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на 

допуснатия участник. 
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Съгласно методиката за определяне на оценка на офертите, изготвена от 

Възложителя, оценяването на оферти се извършва по критерия „Най ниска цена”. 

          К1  – коефициент на тежест 100. Изчислява се по формулата:   

К1= Ц-минимална / Ц-участник х 100, 

където:Ц-минимална е най-ниската цена по обособената позиция, 

предложена от участник, Ц-участник е предложената цена по обособената позиция от 

останалите участници, умножена с коефициент на тежест 100. 

(Минималната цена от всички предложения се дели на цената на съответния 

участник и се умножава  по коефициента на тежест  100, така се получават  точките  за 

участника.) 

 

Комисията извърши оценяване по показателя "Най-ниска цена" по обособени 

позиции, както следва:  

 

По Обособена позиция №1-Психиатрични медикаменти е допусната офертата на 

един участник, а именно "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД. 

Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД обща стойност на поръчката по  

Обособена позиция №1-Психиатрични медикаменти е 930753,33 лева без ДДС. 
№ Вх.№ на оферта Участник Предложена цена от 

участника 

К1 = (Ц-мин./Ц участник х 

100) 

Точки  от 

оценя 
ването 

1 № 2/03.04.2014г., 

12:32 ч. 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 

АД 

93753,33 лв. без ДДС 93753,33/93753,33 х 100 =100 100 т. 

 

 

По Обособена позиция №2-Други медикаменти е допусната офертата на един 

участник, а именно "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД. 

Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД обща стойност на поръчката по  

Обособена позиция № 2-Други медикаменти е 3176,11 лева без ДДС. 
№ Вх.№ на оферта Участник Предложена цена от 

участника 

К1 = (Ц-мин./Ц участник х 

100) 

Точки  от 

оценя 

ването 

1 № 2/03.04.2014г., 

12:32 ч. 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 

АД 

3176,11 лв. без ДДС 3176,11 /3176,11 х 100 =100 100 т. 

 

 

По Обособена позиция №3-Медицински консумативи е допусната офертата на 

един участник, а именно "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД. 

Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДНИГ" АД обща стойност на поръчката по  

Обособена позиция № 3-Медицински консумативи е 2015,91 лева без ДДС. 
№ Вх.№ на оферта Участник Предложена цена от 

участника 

К1 = (Ц-мин./Ц участник х 

100) 

Точки  от 

оценя 
ването 

1 № 2/03.04.2014г., 

12:32 ч. 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 

АД 

2015,91 лв. без ДДС 2015,91 /2015,91 х 100 =100 100 т. 

 

След това Комисията класира допуснатите до оценяване оферти по низходящ ред 

на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е 

получил най-висока оценка на офертата. Комисията извърши следното класиране по трите 

обособени позиции, както следва: 

 

 

По Позиция № 1–Психиатрични медикаменти: 

1. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -100 т. 

 

По Позиция № 2–Други медикаменти: 
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  1. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - 100 т. 

 

По Позиция № 3–Медицински консумативи: 

1. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - 100 т. 

 

С това приключи работата на Комисията, за което се състави този протокол, който 

представлява неразделна част от протокола по чл.72 от ЗОП. 

 

 

дата: 25.04.2014г. 

 

      Комисия: 

 

 1.Валя Георгиева Иванова .................; 

 

 

 2.Недка Георгиева Костадинова ........................; 

 

 

 3.Янита Недялкова Янкова ..................; 

 

 

 4.Мануела Станимирова Иванова ..........................; 

 

 

 5.Донка Иванова Михнева ...................... 


