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ПРИЦ
ОСПОДИНОВА МАРИНОВА 

А "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ"ЕООД

П Р О Т О К О Л
№2/03.11.2015г.

за дейността на комисията по разглеждане на офертите, за изпълнение на 
обществена поръчка -  открита процедура, назначена със Заповед № 

555/28.10.2015 г. на управителя на "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ" ЕООД

Наименование на поръчката: п'Доставка на медикаменти за нуждите на 
„МБАЛД-р Добри Берое" ЕООД, гр.Нови пазар”.

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 00525-2015-0003

Днес 03.11.2015г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на „МБАЛ Д-р Добри 
Беров"ЕООД, гр. Нови пазар, се събра на заседание,

КОМИСИЯ в състав:



Председател: Ганка Йост, обслужващ адвокат - с квалификация:
правоспособен юрист;

Членове:
ГДияна Димитрова, на длъжност главна мед.сестра с квалификация: 

магистър здравни грижи;
2. Еленка Петрова, на длъжност — отговорник аптека, с квалификация : 

помощник фармацефт;
назначена със Заповед № 555/28.10.2015 г. на управителя на "МБАЛ Д-р 

Добри Берое” ЕООД със задача: да разгледа подадените оферти, съобразно 
условията на Възложителя и да ги класира с цел определяне на изпълнител на 
обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:"Доставка на 
медикаменти за нуждите на „МБАЛ Д-р Добри Берое" ЕООД, гр.Нови пазар".

Обяви се, че отварянето на ценовите оферти е публично и се извършва при 
условията на чл.68, ал.З от ЗОП.

Констатира се, че по отношение на тази фаза от работата на комисията не бе 
проявен интерес. В залата не присъстваха нито представители на участника, нито на 
средствата за масово осведомяване или други външни лица.

У.Фаза по отвапяне на пликовете с надпис „Предлагана цена'’:

1.ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
Комисията констатира, цялост на плика, отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Нямаше присъстващ представител от участниците, поради 
което не беше възможно да му бъде предложено да подпише ценовата оферта.

Участникът предлага -124 230.69 лв. без ДДС обща цена за изпълнение на 
поръчката.

2.ОФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
Комисията констатира, цялост на плика, отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Нямаше присъстващ представител от участниците, поради 
което не беше възможно да му бъде предложено да подпише ценовата оферта.

Участникът предлага -  130 719.38 лв. без ДДС, обща цена за изпълнение на 
поръчката.
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Комисията преустанови своята работа на 03.11.2015г. в 11.50ч.

Комисията възобнови своята работа на 05.11.2015г. от 10,00ч.

VI. Фаза по обстойно разглеждане на пликовете с надпис „Предлагана
цена”:

" 1.ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
При обстойно разглеждане на представената от участника Ценова оферта, 

комисията установи, че същата неотговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя, поради следното:

- Участникът е оферирал нулеви единични цени (0.00 лв.) за изпълнение на 
обществената поръчка за доставка на следните артикули: № 420, 438, 439, 458, 459, 
480 и 507 от Приложение №16-1. Също така участникът е оферирал и цени за 
отделните доставки от 0.01 лв., 0,02лв. и 0,03лв.

Съгласно чл. 24 от Закона за Българската народна банка, уреждащ 
минималната допустима единица в страната, паричната единица на Република 
България е левът, разделен на 100 стотинки. Единствената величина, по-ниска от 0.01 
лв. е 0.00 лв. Съгласно наложената практика от Върховен административен съд и 
Комисия за защита на конкуренцията посочването на цена под 0.01 лв. без ДДС е 
равнозначно на липсващо ценово предложение, като съдържащите я оферти следва 
да бъдат отстранени. (Решение №851 на ВАС и Решение №564 на КЗК ). Съгласно § 
1, т. 1 б от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки договор за 
обществена поръчка е възмезден писмен договор между един или повече 
изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки 
или предоставяне на услуги, сключен по реда на закона. Ценовата оферта на 
участника е в противоречие на легалната дефиниция на договор за обществена 
поръчка, който по правило има възмезден характер. В конкретния случай офертата не 
отговаря на изискванията на възложителя, тъй като на практика не съдържа ценови 
предложения по отношение на артикулите с посочени нулеви цени (0.00 лв.).При 
нулеви стойности няма как да се извърши коректно сборуване на крайната обща цена 
за изпълнение на поръчката и същата би била нереално ниска и несъпоставима с 
останалите оферти. С оглед гореизложеното посочването на нулева цена за някой от 
предложените артикули е недопустимо.
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- Участникът в Ценовото си предложение е пропуснал да оферира изцяло 
позиция с №507, като не е попълнил колоните: Търговско наименование,
Лекарствена форма, производител и цени, с което предложението му е непълно и 
отново неотговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
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Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.69, алЛ, т.З от ЗОП, предлага за отстраняване от участие в 
процедурата участника -„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София, поради 
обстоятелството, че същият е предложил в Ценовата си оферта, нулеви единични 
цени (0.00 лв.) за изпълнение на обществената поръчка за доставка на следните 
артикули:№ 420, 438, 439, 458, 459, 480 и 507 от Приложение №16-1 и не е оферирал 
изцяло позиция с №507 от Приложение №16-1 и с това офертата му не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя, заложени в утвърдената 
документация за участие - том IV. Указания за участие и указания за подготовка на 
офертата, раздел II. Цена и начин на плащане, т. 1. Стойност на поръчката, изр.4.

Комис ията преустанови своята работа на 05.11.2015г. в 12.50ч.

Комисията възобнови своята работа на 09.11.2015г. от 10,00ч.

2.РФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:

При обстойно разглеждане на представената от участника Ценова оферта, 
комисията установи, че същата отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя. Предложената Ценова оферта на участника, съдържа изискуемата от 
Възложителя информация. Беше извършена математическа проверка за вярност на 
ценовото предложение и се установи, че офертата е вярна.

Пристъпи се към детайлно разглеждане на представената оферта, чрез 
сверяване на предложените единични цени от участника с тези определени в колона 
К, на Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък и цените посочени в 
Регистъра на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани



без лекарско предписание и максималните продажни цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание / Регистър на пределните цени / - за 
всички останали медикаменти, извън Приложение №2.

Комисията преустанови своята работа на 09.11.2015г. в 16.50ч.

Комисията възобнови своята работа на 10.11.2015г. от 10,00ч.

След извършване на горната проверка, комисията констатира, че 
единичните цени на всички предложени медикаменти, не са по — високи, както 
следва:
- от регулираната цена на съответното лекарство, утвърдена от Националния съвет 

по цени и реимбурсиране към Министерство на здравеопазването, съгласно 
Приложение №2, колона К / цена по чл.261 а, ал. 1 от ЗЛПХМ/ -  за предлагана цена на 
лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с 
публични средства и
- от пределната / максималната продажна цена на дребно/ цена, на съответното 
лекарство, утвърдена от Националния съвет по цени и реимбурсиране към 
Министерство на здравеопазването, съгласно Регистъра на максималните продажни 
цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание и 
максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание / Регистър на пределните цени / - за всички останали медикаменти, 
извън Приложение №2.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата “ФАРКОЛ“ АД1 гр.

Бургас;

-  5 -

VII. Фаза по класиране на допуснатите оферти:



Комисията пристъпи към класиране на ценовата оферта, съгласно обявения 
критерий за оценка, утвърден в тръжната документация.

С оглед на така разгледаната оферта, комисията единодушно
РЕШИ:

На основание чл.71, ал.З от ЗОП предлага следното класиране по процедурата:
На първо място - “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, с предложена цена от 

130 719.38 без ДДС;

Комисията преустанови своята работа на 10.11.2015г. в 14.50ч.

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 6 листа.
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Разчет.
1. екз. № 1 -  за досието на обществената поръчка

К О М И С И Я :


