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П Р О Т О К О Л 

 

 

 

               Днес 02.04.2021 г. в 13:30 ч. на адрес: гр. Бургас, ул. “Генерал Гурко” №64, в сградата 

на ДКБ при СБАЛПФЗ-БУРГАС ЕООД, кабинет №7, комисия в състав: 

 

Председател: Валентин Костов Василев – Началник АСБ 

Членове: 

Калина Петрова Метанчева – Главна медицинска сестра 

Тодор Славов Тонев – правоспособен юрист 

 

В изпълнение на заповед №  РД-05-137/02.04.2021 г. на Управителя на “СБАЛПФЗ – БУРГАС” 

ЕООД, се събра за да извърши в пространството на Единната Национална платформа за 

търговия с лекарствени продукти  за нуждите на лечебните заведения /ЛЗ/ в Република България 

/Електронна система/, оценка и класиране на постъпилите оферти и да проведе електронен търг, 

в структурата на Министерството на здравеопазването процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР по рамково споразумение, с предмет: 

“Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение на МЗ № РД-11-

110/01.03.2021 г. за нуждите на “СБАЛПФЗ – БУРГАС”ЕООД 

              Процедурата на МЗ  е регистрирана в АОП под № 00080-2020-0010, и е : 

- Открита с Решение № РД-11-249/12.06.2020 г., публикувано в РОП с № 

983480/15.06.2020 г. 

- Обявление в РОП №983492/15.06.2020 г. и в ОВ на ЕС № 2020/S 116-281333/17.06.2020 г. 

- Обявление за възложена поръчка в РОП №1008896/09.03.2021 г., публикувано на 

12.03.2021 г. 



- Обявление за възложена поръчка в РОП №1009915/23.03.2021 г., публикувано на 

26.03.2021 г. 

-  

 

              Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. На заседанието 

на комисията не присъстват представители на участниците или други правоимащи лица. 

               Председателя на комисията достъпи в Електронната система и визуализира списъка на 

оферти на участниците в настоящата процедура по вътрешен конкурентен избор на РС № РД-

11-110/01.03.2021 г. на МЗ 

                Членовете на комисията констатираха, че в определения от Възложителя срок в 

Електронната система са регистрирани като постъпили общо два броя електронни оферти, както 

следва  

 

1 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД Оферта № O4831 / 05.03.2021 15:03 

2 "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД Оферта № O5798  / 23.03.2021 16:34  

 

               В изпълнение изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации, относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.52 от ППЗОП. 

               Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите в Електронната 

система, по реда на тяхното подаване , при което се констатира : 

               Във всяка от подадените оферти на участниците във Вътрешния конкурентен избор 

/ВКИ/ по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. се съдържат и трите форми, генерирани от Системата: 

Заявление за участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

                При отварянето на всяка отделна оферта, председателя на комисията отвори и 

съдържащите се в нея Заявление за участие и Техническо предложение, като същевременно 

комисията се увери, че ценовите предложения на участниците са заключени и недостъпни за 

разглеждане на този етап от провеждането на процедурата по ВКИ. 

               Заявленията за участие на двамата участника са оформени съгласно изискванията на 

ЗОП  и Рамковото споразумение на МЗ 

               Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения /ТП/ на 

участниците, които са избрани за изпълнение по РС на МЗ и са подали оферти в настоящия 

ВКИ. 

               След като разгледа подробно представените от участниците ТП и представените към 

тях документи, комисията установи че участниците са представили ТП окомплектовани с 

необходимите документи. 

                Комисията допуска и двамата участника до отваряне на ценовите им предложения за 

оферираните от тях ЛП, както следва : 

 

АТС - 

код 

INN Лекарствена 

форма 

Мярка Необходим брой 

мярки 

Допуснати 

участници 
R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg 156 "ФЬОНИКС ФАРМА" 

ЕООД 

R03DA04 Theophylline перорална 

твърда 

mg 1380000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД 

R03DA05 Aminophylline парентерална mg 2400000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД 



R05CB02 Bromhexine парентерална mg 2400 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД 

R06AC03 Chloropyramine парентерална mg 1600 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД 

               Комисията продължи своята работа на 05.04.2021 г., в 10:30 ч., в същия състав, на 

същия адрес. 

               Председателя на комисията извърши последователно – по реда на постъпване на 

офертите в Електронната система, набиране на бутон „Отвори Предлагани ценови параметри“ в 

офертата на всеки един от участниците. 

               След това, чрез натискане на знак + на раздела/формата Предлагани ЦП се визуализира 

всяко едно от ЦП на участниците. 

               Комисията обстойно разгледа всяко едно от ЦП, установи съответствие с изискванията 

на Възложителя и единодушно реши: 

               Допуска всички представени ЦП на допуснатите участници до предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг. 

               В съответствие с горното, председателя на комисията извърши физическо допускане до 

класиране, чрез натискане на бутон  „Допусни до класиране“ в края на всяко едно от ЦП на 

участниците. 

               Електронната система извърши предварително класиране на ЦП на участниците 

автоматично, след като председателя на комисията избра под меню класиране на първоначално 

подадени ЦП на участниците се визуализира в Електронната система на ЦОПСЗ и е както 

следва: 

 

 
АТС - код INN Лекарствена 

форма 

Мярка Необходим 

брой 

мярки 

Допуснати 

участници 

Ед. цена 

за ед. 

мярка без 

ДДС 

Ед. цена 

за ед. 

мярка с 

ДДС 

R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg 156 "ФЬОНИКС 

ФАРМА" 

ЕООД 

0,145000 0,174000 

R03DA04 Theophylline перорална 

твърда 

mg 1380000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" 

АД 

0,000146 0,000175 

R03DA05 Aminophylline парентерална mg 2400000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" 

АД 

0,008580 0,010296 

R05CB02 Bromhexine парентерална mg 2400 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" 

АД 

0,291250 0,349500 

R06AC03 Chloropyramine парентерална mg 1600 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" 

АД 

0,057003 0,068404 

 

 

 

                     На 05.04.2021 г. в    ч. в пространството на Електронната система, в меню 

„Процедури“ от подменю „Изпрати покана за електронен търг“ председателя  на комисията 

изпрати електронно съобщение до всички допуснати участници за провеждане на електронен 

търг. С поканата, участниците бяха надлежно информирани за: резултатите от първоначалната 



оценка, на всяка оферта; ред за свързване към използваното електронно оборудване; датата и 

часа за началото на електронния търг – 06.04.2021 г. в 10:00 ч. 

 

 

                    На 21.04.2021 г., в 08:30 комисията извлече от системата резултата в класирането 

след проведения електронен търг, което е както следва: 

 
АТС - 

код 

INN Лекарствена 

форма 

Мярка Необходим 

брой 

мярки 

Допуснати 

участници 

Ед. цена 

за ед. 

мярка 

без ДДС 

Ед. цена 

за ед. 

мярка с 

ДДС 

R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg 156 "ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД 

0,145000 0,174000 

R03DA04 Theophylline перорална 

твърда 

mg 1380000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

0,000146 0,000175 

R03DA05 Aminophylline парентерална mg 2400000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

0,008580 0,010296 

R05CB02 Bromhexine парентерална mg 2400 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

0,291250 0,349500 

R06AC03 Chloropyramine парентерална mg 1600 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

0,057003 0,068404 

 

               След обстоен преглед на окончателното класиране, комисията установи, че няма 

основания за прилагане на чл.72 от ЗОП. 

 

               Комисията извърши окончателно класиране за конкретната номенклатура ЛП което е 

както следва: 

 
АТС - код INN Лекарствена 

форма 

Необходима 

бройка 

I – во място I I – во 

място 

R03AC02 Salbutamol инхалаторна 156 "ФЬОНИКС ФАРМА" 

ЕООД 

 

R03DA04 Theophylline перорална 

твърда 

1380000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

 

R03DA05 Aminophylline парентерална 2400000 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

 

R05CB02 Bromhexine парентерална 2400 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

 

R06AC03 Chloropyramine парентерална 1600 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ"АД 

 

 

              Комисията предлага на Възложителя, класираният на първо място участник след 

проведения вътрешно конкурентен избор по РС на МЗ № РД-11-110/01.03.2021 г. за  

номенклатура ЛП от предмета на ОП, да бъдат определен за изпълнител, при спазване 

изискванията на ПМС №146 от 2015 г. 

 

              Мотиви : Класирания на първо място участник отговарят на изискванията за лично 

състояние, поставени от Възложителя, представи ли са оферти, които съответстват напълно на 

всички изисквания по процедурата. Офертата на участника класиран на първо място, съдържат 

най-ниските предложени цени за съответната номенклатура ЛП, след проведения електронен 

търг в пространството на ЦОП СЗ. 



 

              С извършеното комисията приключи своята работа и предава на Възложителя 

настоящия Протокол от заседанието си и получените и съставени в хода на работата си 

документи, вземане на решения. 

 

Комисия : 

 

Председател:   В. Василев 

 

Членове: 

                         К. Метанчева 

  

                         Т. Тонев 

 

 

 


