
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ТРОЯН” ЕООД

гр. Троян  ул.“Радецки” № 30 тел.: 0670/ 620  19
email:  mbal_troyan@abv.bg

П Р О Т О К О Л
№ 2

на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП от заседание на комисията, назначена
със  Заповед № A -  740/  13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ - Троян”
ЕООД  със  задача  да  разгледа,  оцени и  класира  офертите,  подадени за
участие  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет:  “Доставка  на   медикаменти  за  стационарните  отделения,
лекарствени  продукти  и  медицински  изделия  за  нуждите    на
отделение по хемодиализа”  при “МБАЛ - Троян” ЕООД

Днес, 19.07.2016 г. на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, Комисията,
назначена със Заповед № A - 740/ 13.07.2016 г. на управителя на “МБАЛ -
Троян” ЕООД, в състав:

Председател: Мая Меицова - главна медицинска сестра при “МБАЛ
- Троян” ЕООД
и Членове:  

1. Маг. ф-т Иванка Джабраилова - болнична аптека
2.  Маг.  ф-т  Йорданка  Ангелова  -  управител  болнична
аптека
3. Емил Цветанов - адвокат
4. Христо Недялков - програмист софтуерни приложения
 

се събра в  09.30 часа в конферентната   зала на лечебното заведение да
продължи с разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени
за  участие в  открита процедура  за  възлагане  на  обществена поръчка  с
предмет:  “Доставка  на  медикаменти  за  стационарните  отделения,
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по
хемодиализа” при  „МБАЛ - Троян” ЕООД.
          На заседанието не се явиха кандидати в процедурата или техни
упълномощени представители.
         

1. Участникът  „Дъчмед  Интернешанал”  ООД  е  подал  оферта  по
Обособена  позиция  №  4  и  е предложил  срок  на  доставка  до  24
/двадесет и четири/ часа. Комисията пристъпи към отваряне на плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“.  Офертата беше подписана
от трима членове на комисията.

2. Участникът  „МЕДИРЕН” ЕООД  е  подал  оферта  по  Обособена
позиция  №  2  и  Обособена  позиция  №  4  и  е предложил срок  на
доставка до 48 /четиридесет и осем/ часа. Комисията пристъпи към
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отваряне  на  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията. 

3. Участникът  „Интергаленика”  ООД  е  подал  оферта  по  Обособена
позиция № 2 и е предложил срок на доставка 24 /двадесет и четири/
часа. Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  плик  с  надпис
„Предлагани ценови параметри“. Офертата беше подписана от трима
членове на комисията. 

 
4. Участникът  „Софарма Трейдинг” АД е подал оферта по Обособена

позиция  №  1  и  Обособена  позиция  №  3  и  е предложил срок  на
доставка  24  /двадесет  и  четири/  часа. Комисията  пристъпи  към
отваряне  на  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията.   

5. Участникът  „ФЬОНИКС  Фарма”  ЕООД  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3 и е предложил
срок на доставка до 24 /двадесет и четири/ часа за спешните и до 5
/пет/  календарни  дни  за  регулярните  заявки.  Комисията  пристъпи
към  отваряне  на  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.
Офертата беше подписана от трима членове на комисията. 

 
6. Участникът  „КРИСТЪЛКЛИЪР” ООД  е  подал  оферта  Обособена

позиция  №  4 и  е предложил  срок  на  доставка  до  24  /двадесет  и
четири/ часа.  Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Офертата беше подписана от трима
членове на комисията. 

 
7. Участникът „Соломед” ООД е подал оферта по Обособена позиция

№ 4 и Обособена позиция № 5 и е предложил срок на доставка до
24 /двадесет и четири/  часа.  Комисията пристъпи към отваряне на
плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Офертата  беше
подписана от трима членове на комисията.   

           Комисията допуска участниците до по-нататъшно класиране.
           Комисията  продължи  своята  работа  с  оценяването  на
предоставените оферти.
          При  разглеждането  на  съдържанието  на  пликове  с  надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД
по обособена позиция № 1 „Медикаменти” и по обособена позиция № 3
„Лекарства за болни на хемодиализно лечение” , комисията констатира, че
офертите са непълни.

По  обособена  позиция  1  Медикаменти липсва  ценово  предложение  за
следните медикаменти:



Група НАИМЕНОВАНИЕ мярка
годишен
разход

Цена с
ДСС за
мярка Сума



В. Кръв и кръвотворни органи    0,00
 Dalteparin sol. inj. 5000 IU anti–Xa/ 

0.2 ml
бр. 50  0,00

 Dalteparin sol. inj. 7500 IU anti–Xa/ 
0.3 ml

бр. 50  0,00

 Dalteparin sol. inj. 10000 IU anti–
Xa/ 0.4 ml

бр. 50  0,00

 Acetylsalicylic acid/Esomeprszole 
magnesium tabl. 81 mg/ 20 mg

оп. 5  0,00

 Sodium chloride/Poly(0-
2hydroxyethyl) starch10% 500ml

бр. 30  0,00

C. Сърдечно-съдова система    0,00
 Glyceryl trinitrate spray оп. 5  0,00
 Naftidrofuryl tabl. 200 mg oп. 10  0,00
 Moexipril  tabl. 7.5 mg oп. 5  0,00

G Пикочо-полова система и 
полови хормони

   0,00

 Dexamethasone sol.inj. 4 mg/ ml 2 
ml

бр. 100  0,00

J Антиинфекциозни средства за 
системно приложение

   0,00

 Ceftazidime powd. inj.  1.0 g бр. 10  0,00
 Ketoconazole tabl. 200 mg oп. 5  0,00
 Inflexal V susp. inj. pre-filed syr. 0.5 

ml
бр. 10  0,00

M Мускулно - скелетна система    0,00
 Ketoprofen caps. 100 mg оп. 5  0,00

N Нервна система    0,00
 Tranxene caps. hard 5 mg оп. 3  0,00
 Cerebrolisin sol.inj. 215.2 mg/ml 1 

ml
бр. 10  0,00

По обособена позиция 2  Лекарства за болни на хемодиализно лечение
липсва ценово предложение за следните лекарствени продукти:

№
НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

Цена с
ДДС

Сума

В. Кръв и кръвотворни органи.     
 Erythropoietin sol. inj. pre-filled 

syr. 6000 IU / 0.3 ml
бр. 100   

          Комисията реши, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а” да предложи
на  възложителя  да  отстрани  от  процедурата  участникът  „ФЬОНИКС
Фарма”  ЕООД,  който  е  представил  оферта,  която  не  отговаря  на




