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П Р О Т О К О Л  

  

  № 1/26.03.2021 г. 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-175/26.03.2021 г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, за 

провеждане на обществена поръчка по реда на чл.82, ал.3 от Закона за обществените 

поръчки с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван 

Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.“ 

 

      На 26.03.2021г., в изпълнение на Заповед № РД-08-175/26.03.2021 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, се събра комисия в състав: 

 

Председател: 

          Д-р Хрисант Хрисантов – Зам.директор по   медицинските  дейности на МБАЛ- 

Сливен АД 

Членове: 

1. маг. фарм. Ваня Кожухарова - Ръководител Аптека на МБАЛ- Сливен АД   

2. Радост Симеонова- Икономист ОП и Маркетинг на МБАЛ- Сливен АД;  

 

         със задача да разгледа, оцени и класира получените в електронната система за 

централизирано възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването 

оферти, в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП с изх. № ОПД-07-

962/17.03.2021 г. Поканата е за сключване на индивидуален договор с предмет: „Доставка 

на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 

Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.“, след провеждане на процедура за 

вътрешен конкурентен избор. 

      

   Комисията започна своята работа на 26.03.2021 г. в 13:30 ч. и извърши процедурните 

действия, изискуеми по вътрешен конкурентен избор в електронната система за 

централизирано възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването  на 

адрес: https://cop.mh.government.bg 

   Председателят на комисията определи график за нейната работа.  

 

   До крайния срок за подаване на оферти – 25.03.2021 г. – 23.59 ч., видно от електронната 

система за централизирани обществени поръчки в системата на здравеопазването 

/ЦОПСЗ/ за вътрешен конкурентен избор, електронно са постъпили оферти от всички 

потенциални изпълнители по рамковото споразумение /PC/. 

 

Генерираният в електронната система “Списък с предложения“ по реда на тяхното 

постъпване е: 
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№ 

Входящ номер в 

електронната 

система 

Наименование на участника Дата 

1. О5144 „Б.Браун Медикал“ ЕООД 
17.03.2021 г. 

12:24 ч. 

2. О5150 „Медекс“ ООД 
17.03.2021 г. 

12:30 ч. 

   3. О5172 „Про Фармация“ ЕООД 
17.03.2021 г. 

13:20 ч. 

   4. О5188 „Соломед“ ЕООД 
17.03.2021 г. 

13:41 ч. 

   5. О5234 „ Фаркол“ АД 
17.03.2021 г. 

16:36 ч. 

6. О5247 „Маримпекс-7“ ЕООД 
17.03.2021 г. 

22:49 ч. 

7. О5356 „Диагностик Имиджинг“ ООД 
18.03.2021 г. 

18:38 ч. 

8. О5571 „Софарма Трейдинг“ АД 
22.03.2021 г. 

13:13 ч. 

9. О5626 „Фьоникс Фарма“ ЕООД 
22.03.2021 г. 

16:26 ч. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на офертите, членовете на комисията подписаха 

декларации, удостоверяващи липса на обстоятелствата, предвидени в чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

В изпълнение на горепосочената заповед и графика в електронната система за 

вътрешен конкурентен избор, председателят на комисията отвори по реда на тяхното 

постъпване подадените в системата оферти от потенциалните изпълнители и оповести 

тяхното съдържание, както следва: 

 

1.              Участникът „Б.Браун Медикал“ ЕООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Петър Асенов – прокурист на дружеството. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата по чл. 40 от 

ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър, вкл. 

прокуристите. 

       2. Представен е Списък на всички задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.3 от 

ЗОП. 

       3. Приложено е пълномощно за представителство. 

 

   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
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изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Б.Браун Медикал“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение. 

 

 

2.             Участникът „Медекс“ ООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

управителя Емил Данев. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от управителя Емил 

Данев.  

      Съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър, Емил 

Данев и Велизар Драгоев, в качеството си на управители, представляват дружеството заедно 

и поотделно. При изготвяне и подписване на ЕЕДОП, Емил Данев  декларира, че разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица- втория управител Велизар Драгоев. 

       2.   Представена е Декларация, относно достоверността на декларираните данни в 

ЕЕДОП.     

        3. Представен е списък на всички задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.3 от 

ЗОП. 

 

Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът "Медекс" ООД  отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.  

 

 

3.              Участникът „Про Фармация“ ЕООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Георги Пасков – управител на дружеството. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето по чл. 40 от 

ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър. 
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        2. Представен е Списък на всички задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.3 от 

ЗОП. 

 

   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Про Фармация“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение. 

 

 

4.              Участникът „Соломед“ ЕООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Георги Панов – управител на дружеството. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицето по чл. 40 от 

ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър. 

       2. Представен е Списък на всички задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.3 от 

ЗОП. 

 

   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Соломед“ ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.  

 

 

5.                     Участникът „ Фаркол“ АД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Таня Минчева-Базотева - изпълнителен директор. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата по чл. 40 от 

ППЗОП – тримата членове на съвета на директорите, съгласно информацията по партидата 

на дружеството в Търговския регистър. 
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   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Фаркол“ АД отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.  

 

 

6.          Участникът „Маримпекс-7“ ЕООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Стефан Марков – управител на дружеството. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата по чл. 40 от 

ППЗОП – управителя Стефан Марков, съгласно информацията по партидата на дружеството 

в Търговския регистър и Антоанета Бецинска – прокурист. 

 

   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Маримпекс-7“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение. 

 

7.               Участникът „Диагностик Имиджинг“ ООД  

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Бисер Стефанов-Управител. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил/прикачил в офертата 

си към заявлението за участие 1 (един) брой архивиран/компресиран/ файл, с име  

„документи към Заявление за уч.rar.“ 

 

Комисията констатира следното : 

След изтеглянето на файла и опит на Комисията да го 

разархивира/декомпресира/, се изписва съобщение „Не са намерени архиви!“.  
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 Наличието на прикачени файлове в заявлението за участие, които не са 

достъпни, или са нечетливи се приравнява на липса на файлове.  

  

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

        В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до 

5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол до 23:59 часа,  

участникът „Диагностик Имиджинг“ ООД да представи на комисията:  

 

 1.  Нов ЕЕДОП, който следва да е подписан с квалифициран електронен 

подпис от съответните лица  и/или други документи , които съдържат 

променена и/или допълнена информация, предвид гореизложените конста тации 

на комисията.  

     Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

офертите. 

        Документите се представят в електронната система за централизирано 

възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването, като отговор на 

електронното съобщение, с което ще бъдат изискани допълнителните документи.  

 

 

8.                    Участникът „Софарма Трейдинг“ АД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

Румен Колев. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата от чл. 40 от 

ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър и 

упълномощения представител Иван Павлов.  

      2. Представена е Декларация –списък на всички задължени лица, по смисъла на чл.54, 

ал.2 и ал.3 от ЗОП. 

 

Комисията констатира следното : 

При разглеждане на представения ЕЕДОП,  комисията установи, че същият не е 

надлежно подписан от всички задължени лица, които следва да декларират 

и доказват обстоятелства за лично състояние, съгласно чл. 54, ал. 3 във 

връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП.  

 

       Офертата на участника „Софарма Трейдинг“ АД е подадена от Румен Колев.  

   В прикачените към офертата документи –ЕЕДОП и Декларация-списък липсват данни, 

които да удостоверят, че Румен Колев е оправомощено лице да подписва и подава офертата 

на участника по настоящата процедура, тъй като лицето не е законен или упълномощен 

представител на дружеството. 

Доколкото офертата на участника в електронната система е подписана с КЕП от 

физическо лице –Румен Колев  и доколкото подписвайки офертата, лицето подписва 

всички части от нея - Техническо предложение и Ценова оферта, то комисията счита, че 

липсата на обстоятелства по  чл.54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП следва да се удостоверят и от 
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лицето подписало и подало офертата. 

         На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се представл ява 

от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от 

ЗОП се отнасят и за това физическо лице.  

      В Част II: „Информация за икономическия оператор“ т. Б „Представители на 

икономическия оператор“ от представения от участника ЕЕД ОП, освен данните 

за представляващите дружеството, съгласно информацията, налична по 

партидата на същото в Търговския регистър, следва да е посочена информация 

относно пълномощника и обхвата за представителната му власт.   

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

        В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до 

5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол до 23:59 часа,  

участникът „Софарма Трейдинг“ АД да представи на комисията:  

 1.  Нов ЕЕДОП, който следва да е подписан с квалифициран електронен 

подпис от съответните лица  и/или други документи , които съдържат 

променена и/или допълнена информация, предвид гореизложените констатации 

на комисията.  

     Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

офертите. 

        Документите се представят в електронната система за централизирано 

възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването, като отговор на 

електронното съобщение, с което ще бъдат изискани допълнителните документи.  

 

9.              Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД 

 

Офертата на участника е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

пълномощника Христо Христов. 

       1. Съгласно изискването на Възложителя, участникът е представил в офертата си 1 

(един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата по чл. 40 от 

ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър, вкл. 

пълномощниците. 

 

   Комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, съгласно ЗОП 

и от тези определени от МЗ - възложител. 

 

Предвид горното Комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

 

   Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение. 
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С това свое действие Комисията завърши дейностите си по разглеждане и обсъждане 

на лично състояние и на критериите за подбор, след което единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да изиска от участникът ”Софарма 

Трейдинг" АД  да представи липсващата информация и да отстранят констатираните 

непълноти и/или несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние 

и/или критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена допълнена и/или информация, съобразно констатациите, отразени по-

горе в настоящия протокол, в срок от пет работни дни от получаване на протокола. 

2. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да изиска от участникът „Диагностик 

Имиджинг“ ООД  да представи липсващата информация и да отстранят констатираните 

непълноти и/или несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние 

и/или критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена допълнена и/или информация, съобразно констатациите, отразени по-

горе в настоящия протокол, в срок от пет работни дни от получаване на протокола. 

3.    На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпраща настоящия протокол до 

всички участници, чрез  електронната система за централизирано възлагане на обществени 

поръчки в системата на здравеопазването на адрес: https://cop.mh.government.bg. Протоколът 

се предоставя за публикуване в електронната преписка на обществената поръчка в профила 

на купувача на възложителя в деня на изпращането му на участниците на адрес:  

http://zop.mbal.sliven.net/auction/107/. 

 

 

       Настоящият протокол е съставен и подписан от председателя и членовете на 

комисията на 29.03.2021 г. 

 

 

 

        К О М И С И Я : 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………………………………….. 
                 / д-р Хрисант Хрисантов /  

      

          ЧЛЕНОВЕ:   1. ……………………………………….. 
                 / Ваня Кожухарова /  

 

       2.  ………………………………………….. 
                  / Радост Симеонова /  

 

        

 

 


