
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
                 “Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА 
 
 
 
 
                                                П Р О Т О К О Л 
 

                                                  № 5 
за работата на комисията за провеждане на открита процедура 
 за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

 МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” 
 

Днес, 20.02.2017 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за  
обществените поръчки, във връзка с Решение № РД-08-14/17.02.2017 г. на 
управителя на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна – възложител на 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси 
Витанов” ЕООД гр. Трявна”, Комисия, назначена  със Заповед № РД-08-
68/21.09.2016 г. на Управителя на дружеството, в състав: 

 Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и 
управление 

 и членове: 
                  1. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт, 

2. Йорданка Нилчева Цанева – ст. клиничен лаборант; 
3. Галина Ангелова Денева – гл. м. сестра; 
4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител, 
се събра за да преразгледа класирането на участниците във връзка с 

установените нарушения в представянето на предложените цени за някои 
позиции и номенклатури. 

В документацията за участие в процедурата - раздел Х. „Указания за 
подготовка на офертата”, т. 11. „Указание за подготовка на плик „Предлагани 
ценови параметри” изрично е посочено, че цените, предложени от участника, 
трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая с включен ДДС. Това изискване на възложителя се отнася за всички 
позиции и е задължително да се спазва от всички участници. 

Някои участници не са се съобразили с посоченото изискване и са 
представили ценови оферти с предложени цени с точност до трети, четвърти и 
пети знак след десетичната запетая, което ги поставя в по-благоприятно 
положение от останалите участници. 

Комисията счита, че в случая се нарушава основния принцип на ЗОП – 
равнопоставеност, поради което на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП 



офертите на участниците с представени цени с точност до трети, четвърти и пети 
знак след десетичната запетая няма да бъдат класирани и ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата за съответните позиции и номенклатури, за които е 
допуснато това нарушение, а именно: 

„Фьоникс Фарма” ЕАД за позиции 2, 3.2-3.4, 3.7, 3.9, 5.2, 6.4, 6.5, 7.5, 
7.7, 7.8, 11.1, 11.3-11.5, 12.2, 12.3, 13.2, 14.20, 15.2, 15.6, 15.7, 15.8, 15.12, 15.15, 
17.1-17.3, 19.2, 20.1, 20.5, 21.4, 22.2, 22.7, 30.1, 32, 33.4-33.6, 35.2, 36.3, 37.2, 37.3, 
38.6, 40.1, 41.3, 46.1, 46.2, 46.4, 46.6, 46.7, 48.3, 48.4, 48.6, 49, 50.6, 51.2, 51.3, 51.5, 
51.7, 51.9, 51.11-51.13, 51.15, 52.2, 52.3, 53.4, 53.5, 54.1, 54.4, 54.6, 54.7, 58.2 и 
61.1. 

„Търговска лига Национален аптечен център” АД за позиции 7.8, 11.5, 
11.6, 15.15, 17.1, 17.3, 20.5, 22.2, 22.7, 22.8, 33.6, 41.3, 46.2 и 51.15. 

„Драгнев и сие” ООД за позиции 65.1-65.6, 65.9, 66, 67.1-67.18, 68, 69, 
72.18, 73.7, 73.41 и 73.43. 

„РСР” ЕООД за позиции 65.9, 67.7, 67.8, 67.9, 67.19 и 73.43. 
„Истлинк България” ЕООД за позиция 67.7. 
За позиции 72.2 и 72.3 участникът „Агарта-ЦМ” ЕООД неправилно е 

посочил цена за брой, вместо цена за опаковка, каквото е изискването в 
техническата спецификация. След извършеното преизчисление, „Агарта-ЦМ” 
ЕООД се класира на трето място по двете позиции, а „Истлинк България” ЕООД 
се класира на първо място по двете позиции. 

След като извърши съответните корекции в класирането комисията 
установи, че за някои позиции и номенклатури на първо място се класират двама 
или повече участници, поради което на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде 
проведен жребий за определяне на изпълнител за следните позиции между 
следните участници: 
     Позиция/номенклатура:                          Участници в жребия: 

2.3  „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
33.6 „Софарма Трейдинг” АД и „Профармация” ЕООД; 
51.9  „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
51.15 „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД; 
67.1 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.2 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.3 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.4 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
67.5 „Истлинк България” ЕООД, „Хелмед България” ЕООД и „Софарма 

Трейдинг” АД; 
Жребият ще се проведе на 23.02.2017 г. в 10,00 ч. в кабинет № 37 на 

МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1. 



Съобщение за жребия ще бъде публикувано в профила на купувача на 
възложителя на адрес www.hospital-tryavna.com. 

 
 
КОМИСИЯ: 

                  Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов) 
   Членове: 
                1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова) 
                2. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Йорданка Цанева) 

                                      3. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Галина Денева) 
                                      4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева) 


