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ПРОТОКОЛ 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-388 от 03.06.2021г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за определяне на 

изпълнител по Покана изх.№527/26.05.2021г. с предмет:  Доставка на лекарствени 

продукти - 2 по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана, изпратена чрез електронната система на МЗ и 

публикувана Процедура №3208, в състав: 

Председател:    1.  Заличена информация  

Членове:            2.  във връзка със ЗЗЛД 

3.  и Регламент (ЕС) 2016/679 

 

На 03.06.2021г. в 13:00 часа, съгласно горепосочената заповед, комисията  започна 

работата си да разгледа, оцени и класира подадените оферти в електронната система 

(платформа) за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения на МЗ. 

 

Получени са следните предложения по процедурата по вътрешен конкурентен избор: 

Номер Дата на подаване Рамково № Наименование на участника 

O15345 27/05/2021 22:34 РД-11-158 от 26.03.2021 г. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

O15277 27/05/2021 11:34 РД-11-158 от 26.03.2021 г. ФармаВижън Европа ООД 

O14231 26/05/2021 15:39 РД-11-158 от 26.03.2021 г. Медофарма ЕООД 

O14209 26/05/2021 13:24 РД-11-158 от 26.03.2021 г. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

O14198 26/05/2021 13:17 РД-11-158 от 26.03.2021 г. "ФАРКОЛ" АД 

O14156 26/05/2021 12:48 РД-11-158 от 26.03.2021 г. ДАНСОН БГ ООД 

O14152 26/05/2021 12:46 РД-11-158 от 26.03.2021 г. "МЕДЕКС" ООД 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, назначената комисия декларира чрез писмена 

декларация обстоятелствата в съответствие с нормативните разпоредби. 

 

Oфертите бяха отворени от председателят на комисията. Всички оферти получени 

през платформата съдържат: Заявление за участие, Техническо предложение и Предлагани 

ценови параметри. 

Комисията премина към разглеждане на представената информация и документи от 

участниците. Всички участници са представили заявление за участие, техническото 

предложение е съгласно изискванията, с приложени документи и предложенията отговарят 

на условията за участие в процедурата.  

На обявената дата и в обявеното време председателят на комисията отвори ценовите 

предложения на участниците в Електронната система. Предложенията на участниците 

отговарят на изискванията и комисията допуска всички оферти до класиране. 

 

Временното класиране е следното: 

Об.поз
иция 

№ 

Анатомо-
терапевти

чен код 
/АТС-код/ 

Международн
о непатентно 

наименование 
/INN/ 

Начин на 
приложение 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ Класиране / Участници 

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС 

Ед цена за 
единица 
мярка с 

ДДС 

2 J01DH02 Meropenem парентерална mg 

1.ФармаВижън Европа ООД 
2.ДАНСОН БГ ООД 
3.Медофарма ЕООД 
3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
4."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
5."ФАРКОЛ" АД  

0,006190  
0,006208  
0,006221  
0,006221  
0,006562  
0,006593 

0,007428  
0,007450  
0,007465  
0,007465  
0,007874  
0,007912 

2 J01DH51 
Imipenem, 
Cilastatin парентерална 

mg 
Imipenem 

1.ФармаВижън Европа ООД 
2."МЕДЕКС" ООД  

0,014380  
0,014385 

0,017256  
0,017262 
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Комисията реши електронния търг да бъде проведен както следва: 

- Начална дата – 09.06.2021г., 08:00 часа; 

- Крайна дата – 11.06.2021г., 18:00 часа; 

- Стъпка за промяна на цената – 0,05%. 

На 04.06.2021г., председателят на комисията чрез електронната система, изпрати до 

участниците Покана Ид.№978 за провеждане на електронен търг по реда на чл.90, ал.5-12 от 

ЗОП, в която посочи началото и края на търга, както и стъпката за промяна.  
 

След приключването на електронния търг класирането е следното: 

 

Об.по
зиция 

№ 

Анатомо-
терапевт
ичен код 

/АТС-
код/ 

Международ
но 

непатентно 
наименован

ие /INN/ 
Начин на 

приложение 
Мярка /mg, 

tabl., ml./ Класиране Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

2 J01DH02 Meropenem парентерална mg 

1.ФармаВижън Европа ООД 
2.ДАНСОН БГ ООД 
3.Медофарма ЕООД 
3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
4."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
5."ФАРКОЛ" АД  

0,006190  
0,006208  
0,006221  
0,006221  
0,006562  
0,006593 

0,007428  
0,007450  
0,007465  
0,007465  
0,007874  
0,007912 

2 J01DH51 
Imipenem, 
Cilastatin парентерална 

mg 
Imipenem 

1."МЕДЕКС" ООД  
2.ФармаВижън Европа ООД 

0,013967  
0,014081 

0,016760  
0,016897 

 

Комисията направи съответните изчисления за предложения с повече от 20% по-

благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници и установи, 

че не се налага да приложи разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП. 

 

 

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнители на обществената 

поръчка участниците класирани на първо място. 

 

 

КОМИСИЯ:    Председател:        1. Заличена информация 

                            Членове:             2. във връзка със ЗЗЛД  

3. и Регламент (ЕС) 2016/679 

ПОЛУЧИЛ: 

- ПРОТОКОЛ от разглеждането и класирането на офертите; 

- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с обществената поръчка. 

 

ДАТА: 14.06.2021 

 

УТВЪРЖДАВАМ!               

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличена информация във връзка със 
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД 

ГР. МОНТАНА 

 


