
 

 
 

УТВЪРДИЛ  

УПРАВИТЕЛ ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД : 

ДОКТОР НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ  

 

 

                   

 

П Р О Т О К О Л    

 

Днес, на  16.07.2019г. в 08.30 часа в ЦПЗ – Благоевград ЕООД, в заседателната 

зала се проведе заседание на комисия, назначена със със Заповед № РД -07-

389/08.07.2019г. на управителя  на ЦПЗ-Благоевград ЕООД за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване 

на профила на купувача на обява, с предмет на поръчката : „Доставка на лекарствени 

продукти за нуждите на   ЦПЗ – Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ 

в състав: 

Председател  Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в 

ЦПЗ Благоеврад ЕООД 

 Членове: 

      1.  Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - 

Благоеврад ЕООД 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат 

      Комисията заседава в основния си състав, без участие на резервен член. 

На публичното заседание не присъстват представители на кандидатите или 

участниците или техни упълномощени представители, подали оферта, както и 

представители на  средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2  от 

Правилника за приложение на Закона за обществени поръчки. 

Настоящото заседание се провежда във връзка с дадена възможност на 

участниците „Медофарма“ ЕООД и  „Фаркол“ АД в срок от 5 работни дни, считано от 

уведомяването им  затова да представят  писмена обосновка по реда на чл.72 ЗОП .   

На предходно свое заседание комисията установи, че  има участници, които 

предлагат ценово предложение за конкретна номенклатура с повече от 20 на сто по –

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател „най-ниска предложена цена“, предвид на което е прие, че  следва да 

им бъде изискана писмена обосновка за начина на ценообразуването на следните цени 

от кандидати,  както следва: 

1. От Участникът „Медофарма“ ЕООД, който  предлага единична цена за  

- позиция № 2 от спецификацията AMISULPRIDE предлага единична цена 

в размер на 0.62 лв. 

2. От Участникът „Фаркол“ АД, който  предлага единична цена за: 

-  позиция № 31 от спецификацията ESCITALOPRAM в размер на 0.0977 

лв 

-  за позиция № 68 от спецификацията RISPERIDONE цена в размер на 

0.0627 лева. 

 

Съобщенията и протокола от работата на комисията са изпратени на имейлите 

на участниците, за което последните са изпратили имейл, с който потвърждават 

получаване на съобщенията. Протокола е публикуван и на профила на купувача на 

възложителя.  

В дадения на участнците срок /5 работни/ дни са получени писмените обосновки 

от двамата кандидати, както следва: 

1. «Медофарма» ЕООД с вх.№ 1/10.07.2019г. в 09.37 часа по куриер. 
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2. «Фаркол» АД с вх.№ 2/10.07.2019г. в 09.38 часа по куриер. 

 

Комисията отвори пликовете по реда на постъпването им. Първо се отвори 

пликът, съдържащ обосновката на „Фаркол“ АД. Участникът мотивира предложените 

от него цени с факта, че е изключителен дистрибутор на предлаганите медикаменти с 

такива права дадени му от притежателя на разрешението за употреба, както и 

многобройните договори по ЗОП, наличието на добра материална база /5 склада/. 

След това се отвори пликът, съдържащ обосновката на участника „Медофарма“ 

ЕООД. Участника мотивира по - благоприятното си ценово предложение с 

обстоятелството, че „Медофарма“ ЕООД е 100% собственост на производителя 

«Медохеми» и предвид това цените му са такива на производител, което обуславя по –

ниски цени. 

След като се запозна пдробно с писмените обосновки на двамата кандидати, 

комисията намира, че същите са обосновани, мотивирани, пълни и обективни и следва 

да бъдат приети от комисията. 

Настоящото публично заседание на комисията е и по повод необходимост от 

провеждане на публичен жребий предвид наличие на две еднакви ценови  предложения 

за номенклатури от спецификацията /ценовото предложение от двама кандидати 

„Софарма Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД, както следва за:  

№ 16 CHLORPROMAZINE – предложена еднаква единична цена от „Софарма 

Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД  

№ 27 DROTAVERIN – предложена еднаква единична цена от „Софарма 

Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД 

№ 43 HALOPERIDOL – предложена еднаква единична цена от „Софарма 

Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД 

№ 50 METAMIZOLE  SODIUM – предложена еднаква единична цена от 

„Софарма Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД 

№ 93 СПИРТ 70% 100мл – предложена еднаква единична цена от „Софарма 

Трейдинг“ АД и „Фаркол“ АД както следва: 

Както е указано в документацията за възлагане на настоящата поръчка, в случай, 

че двама или повече от кандидати предложат една и съща единична цена, комисията 

провежда публичен жребий  за определяне на изпълнител измежду кандидатите, 

предложили една и съща най-ниска цена. 

В тази връзка комисията на предходно свое заседние прие следния Регламент за 

теглене на жребий: 

Жребият ще се проведе за всяка една от номенклатурите последователно по 

следния начин: 

1.Комисията ще подготви два еднакви непрозрачни плика за всяка една от 

номенклатурите, които са на жребий; 

2.Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с 

предварително изписаните наименования на двамата участници; 
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3.Друг член на комисията ще затвори и разбърка двата плика с поставените в тях 

листчета; 

4.На всеки от присъстващите участници ще се предостави възможност да 

разбърка отново пликовете; 

5.През това реме прдседателя на комисията ще бъде на място, физически 

отдалечен, за да няма възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете ще 

бъде поставен; 

6.Председателя на комисията ще изтегли един от пликовете, ще отвори плика и 

ще оповести спечелилия кандидат. 

Следвайки хронологията от действия, предварително описани в нарочно приетия 

затова регламент, комисията обяви , че жребият за съответната номенклатура се печели 

от участник, както следва: 

№ 16 CHLORPROMAZINE – се печели от „Софарма Трейдинг“ АД  

№ 27 DROTAVERIN – се печели от „Софарма Трейдинг“ АД 

№ 43 HALOPERIDOL – се печели от „Софарма Трейдинг“ АД 

№ 50 METAMIZOLE  SODIUM – се печели от „Софарма Трейдинг“ АД 

№ 93 СПИРТ 70% 100мл – се печели от „Софарма Трейдинг“ АД   

След като прие обосновките на кандидатите „Медофарма“ ЕООД и „Фаркол“ АД 

и извърши жребия за номенклатурите, за които двама кандидати бяха предложили 

еднакви единични цени, комисията намира, че следва да подложи на оценка ценовите 

оферти на всички кандидати и за всички номенклатури, за които има подадени ценови 

предложения окончателно съгласно предварително обявения критерий „най-ниска 

предложена цена“.  

Комисията изготви в табличен вид, неразделна част от настоящия протокол 

окончателното класиране на кандидатите и техните ценови предложения, видно от 

който е кой кандидат е на първо, второ, трето  място за всяка една от номенклатурите 

по обособените позиции. Съгласно легендата на таблицата, отразяваща крайното 

класиране на кандидатите, първо място печели кандидатът за съответната 

наминклатура оцветена в  жълто, второ място в червен и трето място в зелен цвят. 

Комисията  единодушно 

        Р  Е  Ш  И :  

        Предвид гореизложеното, Комисията  прави следното  класиране :  

1.ПЪРВО МЯСТО- КАНДИДАТ - № 1 „МЕДОФАРМА“ ЕООД  за  

номенклатури, подробно посочени в приложението, неразделна част документацията  

по процедурата и настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 
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2.ПЪРВО МЯСТО- КАНДИДАТ № 2 “ФАРКОЛ“ АД за  номенклатури, 

подробно посочени в приложението, неразделна част документацията  по процедурата 

и настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 

3.ПЪРВО МЯСТО - КАНДИДАТ № 3. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  за  

номенклатури, подробно посочени в приложението, неразделна част документацията  

по процедурата и настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно: 

        Р  Е  Ш  И : 

  Предлага на Възложителя да сключи  договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на   

ЦПЗ – Благоевград ЕООД  през 2019–2020г.“ 

 с 

КАНДИДАТ № 1. „МЕДОФАРМА“ ЕООД  за  номенклатури, подробно 

посочени в приложението, неразделна част документацията  по процедурата и 

настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 

КАНДИДАТ № 2 “ФАРКОЛ“ АД за  номенклатури, подробно посочени в 

приложението, неразделна част документацията  по процедурата и настоящия 

протокол, оцветени в цвят жълт. 

КАНДИДАТ № 3. “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  за  номенклатури, подробно 

посочени в приложението, неразделна част документацията  по процедурата и 

настоящия протокол, оцветени в цвят жълт. 

 Комисията приключи работата си на 16.07.2019г. в 16.00 часа и предаде цялата 

документация на възложителя. 

Председател :  Велимира Георгиева Календерска – Главна медицинска сестра в 

ЦПЗ Благоеврад ЕООД  /заличено на осн.ЗЗЛД/ 

членове 

      1. Росица Кирилова Велинова – Главен счетоводител в ЦПЗ - Благоеврад 

ЕООД   /заличено на осн.ЗЗЛД/ 

      2. Цвета Валентинова Рангелова – адвокат /заличено на осн.ЗЗЛД/ 

Предал документация на 16.07.2019г...................................../заличено на 

осн.ЗЗЛД/ 

Приел документация на 16.07.2019г. .................................... /заличено на 

осн.ЗЗЛД/ 

 


