
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
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    Протокол № 1 /01.06.2018 год. 

Днес, 01.06.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, 

се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-436/01.06.2018 г. на Д-р 

Николина Генева за Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово 

съгласно Заповед № РД-06-428/30.05.2018 г имаща за задача да разгледа, оцени и класира 

предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – 

открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на 

онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" 

АД - Габрово"  открита с Решение № 443/26.04.2018г. и публикувано обявление в АОП с №  

00748-2018-0009/26.04.2018г. 

Заседанието започна в 10:00 ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Д-р Блага Баева – лекар Отделение по медицинска онкология 

Членове:  1. Николай Миланов 

2. Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено; 

  3. д-р Стефка Петрова - лекар Отделение по медицинска онкология; 

  4. маг. Фарм. Антон Краев – Ръководител болнична аптека; 

   

 След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията 

откри заседанието за отваряне на офертите и запозна присъстващите със съдържанието на 

Заповед № РД-06-436/01.06.2018 г. на Д Д-р Николина Генева за Изпълнителен Директор на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово съгласно Заповед № РД-06-428/30.05.2018 г за 

назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите оферти, 

като предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП/ППЗОП/. 

До обявения краен срок за подаване на оферти/31.05.2018 г./ в деловодството на 

лечебното заведение са постъпили девет предложения както следва: 

1. Вх. № 1/ 30.05.2018 г. 10:00 ч – участник „ Ей енд ди Фарма България“ ЕАД 

2. Вх. № 2/30.05.2018 г.  11:10 ч – участник Медекс“ ООД 

3. Вх. № 3/31.05.2018 г.  09:00 ч – участник „Фьоник Фарма” ЕООД 

4. Вх. № 4/31.05.2018г. 09:15 ч. - участник „Рош България“ ЕООД 

5. Вх. № 5/31.05.2018г. 09:20 ч. – участник „Екофарм“ ЕООД  

6. Вх. № 6/ 31.05.2018 г.10:10 ч – участник „Фаркол” АД  

7. Вх. № 7/31.05.2018г. 10:15 ч. – участник „Софарма Трейдинг“  АД  

8. Вх. № 8/31.05.2018г. 10:20 ч. – участник „Алта Фармасютикъл“ ЕООД 

9. Вх. № 9/31.05.2018г. 10:30 ч. – участник Фармнет ЕАД 



След крайния срок липсват  постъпили или върнати оферти. 

В обявеното време за отваряне на офертите не се явиха  представители на фирмите 

участници, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена от 

Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха 

декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към: 

I. Отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка (оферта), оповестяване на 

нейното съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ съгласно изискванията на чл.54 ал. 1-5 от ППОЗП. 

Участник № 1 „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. Проф. Александър Фол, № 2, вх. Б, ет.7 е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция № 8.11; 8.12.  При отваряне на офертата на 

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД  се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което 

трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете  с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.   

Участник № 2 „Медекс“ ООД,  със седалище и адрес на управление :гр.София ул. 

Самоковско шосе, №2Л, Търговски център Боила ет.5   е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №1.01; 3.01;; 5.01; 5.02; 5.05; 5.06; 5.07; 5.08; 

6.02; 6.04; 6.05; 6.07; 7.01; 7.02; 7.03; 8.02; 8.03; 8.07; 8.10; 9.01 ; 9.03; 9.04;  9.05; 9.06; 9.07;9.08;  

9.10;  9.17;  9.18; 9.19; 9.20; 9.22; 9.23; 10.02; 10.03;  10.05; 10.06;   11.01; 12.01; 12.02; 12.03; 

13.02; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.11; 14.12; 14.13;  14.16; 14.17; 

14.18; 14.19; 14.20; 14.21. При отваряне на офертата на „Медекс“ ООД се установи, че е 

наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  Комисията 

оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 

Участник № 3 „Фьоник Фарма” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Околовръстен път № 199а е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за Позиция № 2.01; 2.02; 3.01; 4.05;  5.02; 5.03; 6.04; 6.05; 6.06; 6.07;6.08; 7.01; 

8.01; 8.03; 8.07; 8.18; 9.01; 9.02; 9.05; 9.06; 9.07; 9.08; 9.09; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13;9.14;  9.15; 9.17; 

9.18; 9.19; 9.20; 9.21; 9.24; 10.01; 10.02; 10.05; 10.06; 12.01; 12.03;  12.05; 13.01; 14.05; 14.06; 

14.07; 14.08; 14.22; 14.23; 14.24; 15.02. При отваряне на офертата на „Фьоник Фарма” ЕООД се 

установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

Участник № 4 „Рош България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 

ж.к. Манастирски ливади –запад, ул. Бяло поле № 16. Участникът е подал оферта за Позиция 



№ 8.05; 8.06; 8.08; 8.09; 8.13; 8.14; 8.15; 9.03; 9.04; 9.16; 10.06; 12.04 . При отваряне на офертата 

на „Рош България“ ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, след което 

трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

Участник № 5 „ Екофарм“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София бул. 

Шипченски проход № 65, ет.2.  Участникът е подал оферта за Позиция № 4.01; 4.02. При 

отваряне на офертата на „ Екофарм“ ЕООД се установи, че е наличен отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на офертата, 

след което трима членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 

Участник № 6 „Фаркол” АД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 

Стефано № 28 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №5.01; 6.05; 6.07; 7.02; 7.03;  8.02;  8.03; 10.02; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07;14.16;  

14.17; 14.18; 14.19; 14.20; 14.21;  При отваряне на офертата на „Фаркол” АД се установи, че е 

наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 

Участник №7 „Софарма Трейдинг “ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 

ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 .  Участникът е подал оферта 

за Позиция № 1.01; 2.01; 2.02; 3.01;  5.01; 5.02; 5.05; 6.02; 6.05; 6.08; 7.01;  7.02;  7.03; 8.02; 8.10; 

8.16; 8.17;  9.02; 9.05; 9.06; 9.07; 9.08; 9.09; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13; 9.15; 9.17; 9.18; 9.19; 9.21; 9.22; 

9.23; 10.01; 10.02; 10.03; 10.05; 10.06; 10.07; 11.02; 12.01; 12.02; 12.03; 12.05; 13.01; 13.02; 14.01; 

14.05;  14.06; 14.07;  14.15; 14.16; 14.17; 14.18; 14.19; 14.20; 14.21; 14.22; 14.23; 15.01; 15.02. При 

отваряне на офертата на „Софарма Трейдинг “ АД се установи, че е наличен отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието 

на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото предложение и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 

Участник № 8 „Алта Фармасютикъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. 

София бул. България №118. Участникът е подал оферта за Позиция № 2.01; 2.02; 4.05; 5.02; 

6.07; 7.01; 7.02; 7.03; 8.02; 8.03; 8.16; 8.17; 8.19; 9.03; 9.04; 9.08; 9.09; 9.11; 9.12; 9.13; 9.20; 9.21; 

10.02; 11.01; 12.01; 12.03. При отваряне на офертата на „Алта Фармасютикъл“ ЕООД се 

установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Участник № 9 „Фармнет“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. ж.к. 

Младост, Република № Сграда на МЦ „Младост Варна“.  Участникът е подал оферта за 

Позиция № 8.16; 8.17. При отваряне на офертата на „Фармнет“ ЕАД се установи, че е наличен 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 



съдържанието на офертата, след което трима членове на комисията подписаха техническото 

предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

 

След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната 

част на заседанието. В периода 28.06.2018 г 02.07.2018 г  комисията продължи работата си 

при закрити врати. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

Участник № 1 „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. Проф. Александър Фол, № 2, вх. Б, ет.7 е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция № 8.11; 8.12. Комисията направи следните 

констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Ей енд Ди 

Фарма България” ЕАД: 

Офертата на участник  „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД съдържа всички изискуеми 

документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът 

съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го 

допуска до разглеждане на техническото предложение.  

 

Участник № 2 „Медекс“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр.София ул. 

Самоковско шосе, №2Л, Търговски център Боила ет.5   е представил офертата в запечатана 

опаковка.  Участникът е подал оферта за Позиция №1.01; 3.01; 5.01; 5.02; 5.05; 5.06; 5.07; 5.08; 

6.02; 6.04; 6.05; 6.07; 7.01; 7.02; 7.03; 8.02; 8.03; 8.07; 8.10; 9.01 ; 9.03; 9.04;  9.05; 9.06; 9.07;9.08;  

9.10;  9.17;  9.18; 9.19; 9.20; 9.22; 9.23; 10.02; 10.03;  10.05; 10.06;   11.01; 12.01; 12.02; 12.03; 

13.02; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.11; 14.12; 14.13;  14.16; 14.17; 

14.18; 14.19; 14.20; 14.21.  Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Медекс“ ООД: 

Офертата на участник  „Медекс“ ООД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 

Участник № 3 „Фьоник Фарма” ЕООД ,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Околовръстен път № 199а е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е 

подал оферта за Позиция № 2.01; 2.02; 3.01; 4.05;  5.02; 5.03; 6.04; 6.05; 6.06; 6.07;6.08; 7.01; 

8.01; 8.03; 8.07; 8.18; 9.01; 9.02; 9.05; 9.06; 9.07; 9.08; 9.09; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13;9.14;  9.15; 9.17; 

9.18; 9.19; 9.20; 9.21; 9.24; 10.01; 10.02; 10.05; 10.06; 12.01; 12.03;  12.05; 13.01; 14.05; 14.06; 



14.07; 14.08; 14.22; 14.23; 14.24; 15.02. Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Фьоник Фарма” ЕООД: 

В предоставения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, Част А Годност 

В член 58, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните основания за 

изключване: 

Вписване в съответен професионален регистър Икономическият оператор е вписан в 

съответните професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в 

приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото 

приложение.  

Участникът е посочил отговор: Да, но в същото време е посочил,  че информацията не 

е достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? 

 

В предоставения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, Част Г Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление Г: Схеми за осигуряване на  

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за 

подбор:  Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качеството  

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания? 

Участникът е посочил отговор: Да, но в същото време е посочил,  че информацията не 

е достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? 

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи копие на разрешението 

за производство/ за търговия на едро с  лекарства и Копие на валидна лицензия, издадена по 

реда на ЗКНВП, когато участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП и Копие на валиден сертификат за въведена система 

за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово". 

 

Участник № 4 „Рош България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 

ж.к. Манастирски ливади –запад, ул. Бяло поле № 16. Участникът е подал оферта за Позиция 

№ 8.05; 8.06; 8.08; 8.09; 8.13; 8.14; 8.15; 9.03; 9.04; 9.16; 10.06; 12.04 . Комисията направи 



следните констатации, относно редовността на представените  документи от участник „Рош 

България“ ЕООД: 

В предоставения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, Част Г Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление Г: Схеми за осигуряване на  

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за 

подбор:  Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качеството  

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания? 

Участникът е посочил отговор: Да, но в същото време е посочил,  че информацията не 

е достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? 

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 

поръчката. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово". 

 

Участник № 5 „ Екофарм“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София бул. 

Шипченски проход № 65, ет.2.  Участникът е подал оферта за Позиция № 4.01; 4.02. 

Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник „ Екофарм“ ЕООД: 

В предоставения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, Част Г Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление Г: Схеми за осигуряване на  

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за 

подбор:  Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качеството  

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания? 

Участникът е посочил отговор: Да, но в същото време е посочил,  че информацията не 

е достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? 

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 



посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи Копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 

поръчката. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово". 

 

Участник № 6 „Фаркол” АД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 

Стефано № 28 е представил офертата в запечатана опаковка.  Участникът е подал оферта за 

Позиция №5.01; 6.05; 6.07; 7.02; 7.03;  8.02;  8.03; 10.02; 14.03; 14.04; 14.05; 14.06; 14.07;14.16;  

14.17; 14.18; 14.19; 14.20; 14.21;  Комисията направи следните констатации, относно 

редовността на представените  документи от участник „Фаркол” АД: Участникът не е 

представил Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП. Декларацията следва да бъде 

изготвена съобразно Образец № 7. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово". 

 

Участник №7 „Софарма Трейдинг “ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 

ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 .  Участникът е подал оферта 

за Позиция № 1.01; 2.01; 2.02; 3.01;  5.01; 5.02; 5.05; 6.02; 6.05; 6.08; 7.01;  7.02;  7.03; 8.02; 8.10; 

8.16; 8.17;  9.02; 9.05; 9.06; 9.07; 9.08; 9.09; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13; 9.15; 9.17; 9.18; 9.19; 9.21; 9.22; 

9.23; 10.01; 10.02; 10.03; 10.05; 10.06; 10.07; 11.02; 12.01; 12.02; 12.03; 12.05; 13.01; 13.02; 14.01; 

14.05;  14.06; 14.07;  14.15; 14.16; 14.17; 14.18; 14.19; 14.20; 14.21; 14.22; 14.23; 15.01; 15.02. 

Комисията направи следните констатации, относно редовността на представените  

документи от участник  „Софарма Трейдинг “ АД: 

В предоставения ЕЕДОП Част IV: Критерии за подбор, Част Г Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление Г: Схеми за осигуряване на  

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за 

подбор:  Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качеството  

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания? 

Участникът е посочил отговор: Да, но в същото време е посочил,  че информацията не 

е достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? 



Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по всяко 

време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 

поръчката. 

Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово". 

 

Участник № 8 „Алта Фармасютикъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. 

София бул. България №118. Участникът е подал оферта за Позиция № 2.01; 2.02; 4.05; 5.02; 

6.07; 7.01; 7.02; 7.03; 8.02; 8.03; 8.16; 8.17; 8.19; 9.03; 9.04; 9.08; 9.09; 9.11; 9.12; 9.13; 9.20; 9.21; 

10.02; 11.01; 12.01; 12.03. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник „Алта Фармасютикъл“ ЕООД: 

В предоставения от участника електронен ЕЕДОП в Част II Информация за 

икономическия оператор, буква д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни 

в съответната държава членка?, Участникът е посочил отговор НЕ. В същото време в 

част III Основания за изключване в  

 
- Плащане на данъци 

- Плащане на социалноосигурителни вноски 

Участникът е посочил, че не извършил нарушение свързани със задължения за 

плащането им. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците, по 

всяко време да предостави всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията посочена в ЕЕДОП. Във тази връзка участникът следва да представи нов 

коректно попълнен и цифрово подписан ЕЕДОП с коректно подадена информация в Част II 

Информация за икономическия оператор, буква д) или да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци /към датата на подаване на 

офертата/ или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни в съответната държава членка 

 Документите следва да бъдат представени в срок до 5/пет/ работни дни от 

получаването на настоящия протокол в деловодството на МБАЛ Габрово, като бъде посочено 

че са допълнителни документи и се отнася за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни  вноски 



 

Участник № 9 „Фармнет“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. ж.к. 

Младост, Република № Сграда на МЦ „Младост Варна“.  Участникът е подал оферта за 

Позиция № 8.16; 8.17. Комисията направи следните констатации, относно редовността на 

представените  документи от участник  „Фармнет“ ЕАД: 

Офертата на участник  „Фармнет“ ЕАД съдържа всички изискуеми документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 

Възложителя, и съответстват на приложения опис на документите.  Участникът съответства 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до 

разглеждане на техническото предложение.  

 

  Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно  

Р Е Ш И: 

І. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията следва да изпрати протокола на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

II. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от датата на получаване 

на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 

или липса на информация, следва да представят липсващите и/или други документи които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

С това закритото заседание на комисията приключи и Председателя на комисията го 

закри.  

С това комисията приключи своята работа на 02.07.2018г. в 13:00 часа и закри 

заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове 

на комисията: 

Председател:   

/ Д-р Блага Баева – лекар Отделение по медицинска онкология / 

Членове:   

/адв. Николай Миланова/ 

 

  2. ………………………………… 

 

/ Милена Йорданова- икономист обществени поръчки Ръководител 

звено / 

   

  3. ………………………………… 

/ д-р Стефка Петрова - лекар Отделение по медицинска онкология / 

 

  4. ………………………………… 

/ маг. Фарм. Антон Краев – Управител Болнична аптека / 


