
ПРОТОКОЛ № 1
по чл.54, ал.7 ППЗОП

от дейността на комисия назначена със Заповед № 038 / 08.04.2019 г. 
на изпълнителния директор на „СБАЛО-Хасково” АД, за провеждане на 

открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБЛЛО - Хасково” ЕООД с две обособени
позиции”

на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 
Решение за откриване на процедура №3 1 8 /  28.02.2019 г., 

публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 05.03.2019 г„ в РОП на 04.03.2019 г.

На 09.04.2019 г. в 10:00 часа, в гр. Хасково в административната сграда на „СБАЛО- Хасково” 
ЕООД находяща се на бул.”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

Председател:

Адвокат Тома Пламенов Найденов -  адвокат при АК -Хасково 

Членове:

1. Генадий Тодоров Найденов - магистър -  фармацевт Ръководител аптека при „СБАЛО-Хасково” 
ЕООД

2. Стоил Бойчев Бойчев -лекар онколог при СБАЛО Хасково ЕООД

3. Ивайла Петрова Ребрева- пом.фармацевт аптека при „СБАЛО-Хасково” ЕООД

4. Елена Георгиева Петрова -счетоводител при „СБАЛ-Хасково” ЕООД

Проведе се публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на получените оферти.

Председателят на комисията получи постъпилите в срок 6 (шест) оферти с Протокол по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП.

След получаване на списъка с участниците, представили оферти:

1. „МЕДЕКС” ООД -  оферта с вх. № 457/04.04.2019г. -  12:20 часа
гр.София 1138, ул.“Самоковско шосе“ №2Л, Търговски център“БОИЛА“,ет.5, офис 111, 
тел.02/9175545, факс 02/9175538, Email: office @ medex.bg

2. „ДАНСОН -БГ”ООД -  оферта с вх. № 463/05.04.2019г. -  10:50 часа
гр.Радомир 2400, ул.“Отец Паисий“ №26, тел.+35924519249,0884288730 факс +35977782391, 
Email :tenders@danhson.bg

mailto:tenders@danhson.bg


3. „Търговска Лига Национален -Аптечен Център” АД -  оферта с вх.№464/05.04.2019г. -
11:10 часа,гр.София 1172, бул.“Г.М.Димитров“№1, тел.02/9603780, факс: 02/9624127, 
Emaihd.zaloznaya.hq@comleague.com

4. „Мармит Ю найтед” ЕООД -  оферта с вх. № 465/05.04.2019г. -11:15 часа
гр.София 1750,Младост 1,бл.16,вх.Д,ап.77,адрес за кореспонденция гр.София 1797, ул.“Въртопо“ 
№47,вх.Б,ап.14, тел.0898536762, факс: 02/8623116, Email:marmit_united@abv.bg

5. „Софарма Трейдинг” АД -  оферта с вх. № 468/08.04.2019г. -  08:45 часа
гр.София 1756, ул.“Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, тел.02/8133 660, 
факс 02/ 8133 666, Email:office@sopharmatrading.bg

6. „Фьоникс Ф арма” ЕООД -  оферта е вх. № 469/08.04.2019 -  08:50 часа
гр.София 1700, ул .“Околовръстен път“ №199А, тел.02/9658851, 02/9658145, Email:
info.tenders@phoenixpharma.bg

председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че офертите са подадени в запечатани непрозрачни опаковки, съгласно 
изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и опаковките са с ненарушена цялост.

Отварянето на получените оферти се извърши публично и по реда на тяхното постъпване, както 
следва:

1. ОФЕРТА С ВХ. № 457/04.04.2019Г. -  12:20 ЧАСА НА „МЕДЕКС” ООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 в запечатана непрозрачна опаковка, в 
съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, 
опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри”.

• за Обособена позиция №1 номенклатурни единици №5,6,13,14.18,23.24,25,26,27,29,30,33,35,38

.40.41.42.43.44.45.46.47.49.50.51

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри ".

2. ОФЕРТА С ВХ. № 463/05.04.2019г. -  10:50 ЧАСА НА ДАНСОН -БГ”ООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 в запечатана непрозрачна опаковка, в 
съответсвие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, 
опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

• за Обособена позииия №1 номенклатурни единици №5.6.7.10

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри ",
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3. ОФЕРТА С ВХ.№464/05.04.2019г. -11:10 ЧАСА НА „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 в запечатана непрозрачна опаковка, в 
съответсвие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, 
опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри".

• за Обособена позииия №1 номенклатурни единици №19,37.38

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри”.

4. ОФЕРТА С ВХ. № 465/05.04.2019г. -  11:15 ЧАСА НА „МАРМИТ Ю НАЙТЕД” ЕООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 в запечатана 
непрозрачна опаковка, в съответсвие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по 
чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри ".

• за Обособена позииия №1 номенклатурни единици №36

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри ".

• за Обособена позииия №2 номенклатурни единици № 4

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри ".

5. ОФЕРТА С ВХ. № 468/08.04.2019г. -  08:45 ЧАСА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 в запечатана 
непрозрачна опаковка, в съответсвие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по 
чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.

• за Обособена позииия №1 номенклатури и един иии №1,2.3.4.5.6.7,8.9.10,13,14.16.18.19.20,21.

22.23.24.25.27.28.30.31.34.35.3 7.38.39.40.41.42.43.44.45.46.4 7.48.52.53

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри”.

• за Обособена позииия №2 номенклатурни единици №1.2.3.4.5.6,

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри ".

6. ОФЕРТА С ВХ. № 469/08.04.2019 -  08:50 часа ЧАСА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД



Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 в запечатана 
непрозрачна опаковка, в съответсвие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по 
чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.

• за Обособена позиция №1 номенклатурни единиии №2,3.5,9,13,14.15,16,17,18.19,23.24,25,26.

27.28.29.34. 35.37.38.39.47.49.50.51.52.53

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри".

• за Обособена позиция №2 номенклатурни единиии №1.2.3.5,6

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри ".

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2 
ППЗОП в офертата на участника, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, и в резултат на което установи следното:

1. „МЕДЕКС” ООД -  със седалище и адрес на управление: гр.София 1138, ул.“Самоковско шосе“ 
№2JI, Търговски център“БОИЛА“,ет.5, офис 111 , ЕИК 131268894, представлявано от Емил 
Александров Данев и Велизар Антонов Драгоев -  Управители, начин на представляване: заедно и 
поотделно от двамата управители 
е представил следните документи:



w

Наименование на участника:
ОБРАЗЕЦ №1

„М едекс“ ООД
Седалище и адрес на гр. София, ул. „Самоковско ш осе“ №  2J1, Търговски
управление по регистрация: център „Боила“, ет. 5
ЕИК: 131268894
Точен адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Самоковско ш осе“ № 2Л, Търговски 

център „Боила“, ет. 5
Телефонен номер: 02 9175545
Факс номер: 02 9175538
Лице за контакти: Иван Балабанов
е- mail: office@ medex. bg

до „СБАЛО - Хасково” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура 

за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две
обособени позиции”

№ Съдържание:

Вид на 
документ 

ите
/оригинал 

или 
заверено 

копие/

Страница
№

ПАПКА „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ“ съдържа:

1 Опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата /п о  образец №  1 /

оригинал 1 -2

2 ЕЕДОП /п о  образец №  2 /  - подписан електронно във формат 
PDF и във формат HML, представен на електронен носител /1  
бр. CD/

оригинал 1бр. CD

ПАПКА „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА“ съдържа:



3 Техническо предложение -  образец № 2 оригинал 3 - 4

4 Техническа спецификация -  Приложение № 2 оригинал 
на хартиен 

и
електроне 
н носител

5 - 7

5 Декларация за съгласие с клаузите на проект на договора -  
образец № 3

оригинал 8

6 Декларация за срока на валидност на офертата -  образец № 
4

оригинал 9

7 Декларация за спазени задължения -  образец № 5 оригинал 1 0 -1 1

8 Декларация за всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП 
-образец  № 6

оригинал 12

9 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 
101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -  образец № 7

оригинал 13

10 Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ оригинал 14

11 Оторизационни писма и Пълномощни оригинали 
и заверени 

копия

1 5 -6 1

ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ 
съдържа:

12 Ценово предложение -  образец № 8 оригинал 6 2 -6 3

13 Ценова спецификация -  Приложение № 3 оригинал 
на хартиен 

и
електроне 
н носител

6 4 - 6 6

W'

Дата 28/ 03/2019 ( f
Име и фамилия ц-р Емил Данев - Управител

Подпис на лицето (и печат) ....................................................................
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• ?
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Участникът „МЕДЕКС” ООД е представил всички документи, като същите отговарят на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

• Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единици№5,6,13,14,18,23,24,25,.26,27,.29,30,33,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51) до
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

След разглеждането им, комисията установи:

2. ,ЛАНСОН-БГ”ООД — със седалище и адрес на управление: гр.Радомир 2400, ул.“Отец Паисий“ 
№26, ЕИК 203612570, представлявано от Стефан Георгиев Божинов -Управител, 
е представил следните документи:



Наименование на участника:

ОБРАЗЕЦ №1

ДАНСОН-БГООД
Седалище и адрес на управление по 
регистрация:

Радомир, ул.Отец Паисий 26, п.к. 2400

ЕИК: 203612570
Точен адрес за кореспонденция: Радомир, ул.Отец Паисий 26, п.к. 2400
Телефонен номер: +35924519249; 0884288730
Факс номер: +35977782391
Лице за контакти: Гергана Богева
е- mail: tenders @ danhson. bg

до „СБАЛО - Хасково” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура 

за избор на изпълнител на обществена поръчка, е предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с
две обособени позиции”

№ Съдържание:
Вид на документите

/оригинал или заверено копие/
Страница №

1. Опис на представените документи- Образец 
№ 1

оригинал 1-2

ПАПКА 1-Заявление за учстие, съдържащо:
2. еЕЕДОП-цифрово подисан- на оптичен 

носител-CD
генериран образец от 
електронната система

“

ПАПКА 2-Техническо предложение за Обособена позиция № 1- номенклатури №№ 5, 6, 7,10,
съдържащо:
3. Предложение за изпълнение на поръчката, в 

съответствие с Техническите спецификации 
и изискванията на възложителя- Образец 
№.2 и Приложение №2- на хартиен и 
оптичен носител CD

оригинал 3-5



4. Декларация за съгласие с клаузите на проект 
на договор- Образец №3

оригинал 6

5. Декларация за срока на валидност на 
офертата,- Образец №4

оригинал 7

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд- 
Образец №5

оригинал 8

7. Декларация за всички задължени лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП- Образец №6

оригинал 9

8. Декларация за липса на свързаност с друг 
участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 
107, т. 4 от ЗОП- Образец №7

оригинал 10

9. Декларация в случаите по чл. 55 ал. 6 от 
ЗЛПХМ -  свободен текст

оригинал 11

10. Оторизационно писмо от „Ветпром“ АД- 
гр.Радомир

оригинал 12-13

ПЛИК “ Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1- номенклатури №№ 5, 6, 7,10
съдържащ:
11. Ценово предложение - Образец №8 и 

Приложение №3- на хартиен и оптичен 
носител CD

оригинал 14-16

Дата 34/ 04/2019

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

Стефан Божинов



След разглеждането им, комисията установи:

Участникът „ДАНСОН-БГ”ООД е представил всички документи, като същите отговарят на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

• Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единициМо5,б,7,10) до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на 
поръчката.

3. „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД -  със седалище и адрес на 
управление: гр.София 1172, район Изгрев, бул. „Г. М. Димитров” № 1, ЕИК 030276307, 
представлявано от Таквор Бохос Бохосян- Изпълнителен директор и Председател на управителния 
съвет,
е представил следните документи:



ОБРАЗЕЦ №1

Наименование на участника: „Търговска Лига -  Национален Аптечен Център“АД
Седалище и адрес на управление по регистрация: гр. София, п.к. 1172, бул. „Г.М.Димитров“ № 1
ЕИК:030276307____________________________________________________________________________
Точен адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172. бул. ..Г.М.Димитров" № 1_________________
Телефонен номер: 029603780
Факс номер: 029624127
Лице за контакти: Диана Залозная
e-mail :d.zaloznaya.hq @comleague.com

до „ СБАЛО - Хасково ” ЕООД
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура 

за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуж дите на „ СБАЛО - Хасково  ” ЕООД с две обособени позиции "

Съдържание:
Вид на документите

/оригинал или заверено 
копие/

Страница №

1. Опис на представените документи - Образец Хе1 оригинал 1

2. еЕЕДОП - Прилож ение Хе1 Електронно подписан CD 
от представляващите 
дружеството

-

Техническо предложение, комплектувано отделно за ОП Хе 1, Н Е  Хе 19,
37,38

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника

Копие, с нотариапна 
заверка на подписа

2

4. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническите 
спецификации и изискванията на възложителя: Образец Хе2 и Прилож ение 
Хе2-на харт иен и електронен носител

оригинали 3-6

5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, съгласно Образец 
ХеЗ

оригинал 7

6. Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно Образец Хе4 оригинал 8

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, съгласно Образец XeS

оригинал 9-10

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, 
съгласно Образец Хеб

оригинал II

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във 
връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП Образец Хе7

оригинал 12

10. Декларация в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ -  свободен текст оригинал 13

11. Оторизационно писмо от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства"АД оригинал 14-16

Плик „Предлагани Ценови Параметри“ за ОП  Хе 1, Н Е  Хе 19, 37, 38

12. Ценово предложение -  съдържащо: Образец Хе8 и П рилож ен ^Х еЗ оригинали 17-20

Дата 0 3 /0 4 /2 0 1 9 /

Име и фамилия ^  3
Подпис на лицето (и печат) id

1 °

р



Участникът „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АП ТЕЧЕН  ЦЕН ТЪР” А Д  е представил 
всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

> Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единици 19,37,38) до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

4. „МАРМИТ Ю НАЙТЕД” ЕООД -  със седалище и адрес на управление: гр.София 1750,Младост 
1,бл.16,вх.Д,ап.77, ЕИК 175185877, представлявано от Йордан Минчев Джулев- Изпълнителен 
директор и Председател на управителния съвет, 
е представил следните документи:

След разглеждането им, комисията установи:



Наименование на участника:

ОБРАЗЕЦ №1

Мартин Юнайтед ЕООД
Седалище и адрес на управление по 
регистрация:

София 1750, Младост 1, бл. 16, вх. Д, an. 77

ЕИК: 175185877
Точен адрес за кореспонденция: София 1797, ул Въртопо №47, ех. Б, an. 14
Телефонен номер: 0898536762
Факс номер: 02 8623116
Лице за контакти: Йордан Минчев Джулев
е- mail: marmit united@abv.bg

до „СБАЛО - Хасково” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура 
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с
две обособени позиции”

№ Съдържание:
Вид на документите

/оригинал или заверено 
копие/

Страница №

1.
Опис на документите, съдържащи се в 
офертата - Образец №1 към документацията 
за участие

Оригинал 4 стр.

2.

Попълнен и подписан с електронен подпис 
единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) -  в електронните формати 
съгласно изискванията - на диск - 
Приложение №1 към документацията за 
участие

Оригинал 1 диск

Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, което съдържа:
3.1. Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата

mailto:united@abv.bg


спецификация и изисквания за изпълнение на 
поръчката по Образец 2 - Обособена позиция 
№ 1 -  подпозиция № 36, заедно с Описание 
на медицинкото изделие по Обособена 
позиция № 1 -  подпозиция № 36 с техническа 
характеристика, с търговското наименование 
и данни за производителя - Приложение 2 
-  на хартиен и магнитен носител

Оригинали 4 стр. и 1 CD

3.2. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор - Образец 3

Оригинал 1 стр.

3.3. Декларация за срок на валидност на
офертата - Образец 4

Оригинал 1 стр.

3.4. Декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд - Образец №5

Оригинал 1 стр.

3.5. Декларация за всички задължени лица
по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец 
№6

Оригинал 1 стр.

3.6. Декларация за липса на свързаност с 
друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка 
с чл. 107, т. 4 от ЗОП - Образец №7

Оригинал 1 стр.

3.7. Декларация в случаите по чл. 55 ал. 6
от ЗЛПХМ

Оригинал 1 стр.

3.8. Оторизационни писмо от Байер 
България ЕООД с придружаваща 
документация

Оригинал 15 стр.

4

Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, което съдържа:
3.1. Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания за изпълнение на

Оригинали 3 стр. и 1 CD



поръчката по Образец 2 - Обособена позиция 
№ 2 -  подпозиция № 4, заедно с Описание на 
медицинкото изделие по Обособена позиция 
№ 2 -  подпозиция № 4 с техническа 
характеристика, с търговското наименование 
и данни за производителя - Приложение 2.1 
-  на хартиен и магнитен носител

3.2. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор - Образец 3

Оригинал 1 стр.

3.3. Декларация за срок на валидност на
офертата - Образец 4 Оригинал 1 стр.

3.4. Декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд - Образец №5

Оригинал 1 стр.

3.5. Декларация за всички задължени лица
по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец 
№6

Оригинал 1 стр.

3.6. Декларация за липса на свързаност с 
друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка 
с чл. 107, т. 4 от ЗОП - Образец №7

Оригинал 1 стр.

3.7. Декларация в случаите по чл. 55 ал. 6
от ЗЛПХМ

Оригинал 1 стр.

3.8. Оторизационни писмо от Байер 
България ЕООД

Заверено копие 1 стр.

5

Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, което съдържа:
3.1. Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания за изпълнение на 
поръчката по Образец 8 - Обособена позиция 
№ 1 -  подпозиция № 36, заедно с Описание

Оригинали 4 стр. и 1 CD



на медицинкото изделие по Обособена 
позиция № I -  подпозиция № 36 с техническа 
характеристика, с търговското наименование 
и данни за производителя - Приложение 3 
-  на хартиен и магнитен носител
Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, което съдържа:
3.1. Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания за изпълнение на 
поръчката по Образец 8 - Обособена позиция 
№ 2 -  подпозиция № 4, заедно с Описание на 
медицинкото изделие по Обособена позиция 
№ 2 -  подпозиция № 4 с техническа 
характеристика, с търговското наименование 
и данни за производителя - Приложение 3.1 
-  на хартиен и магнитен носител

Оригинали 3 стр. и 1 CD

Дата 01/04/2019 г.

Име и фамилия Йордан Джулев (i р

Подпис на лицето (и печат) ..................................... /  h ;  \/  /
.................................../  А  \ .......... .......

V
V



Участникът „МАРМИТ Ю Н АЙТЕД” ЕООД е представил всички документи, като същите 
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

> Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единици №36 и за Обособена позиция№°2 номенклатурни единици Ns4) до разглеждане на 
техническото предложение за изпълнение на поръчката.

След разглеждането им. комисията установи:

5. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД — със седалище и адрес на управление: гр.София 1756, район 
Изгрев, ул.„Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, Срада „А”, ет.12, ЕИК 103267194, 
представлявано от Димитър Георгиев Димитров -  Изпълнителен директор, 
е представил следните документи:



sopharma trading
evolution in healthcare

Наименование на участника:
ОБРАЗЕЦ №1

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
Седалище и адрес на управление по 
регистрация:

гр. София 1756, район Изгрев, ул. “Лъчезар Станчев” 5, 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда «А», етаж 12

ЕИК: 103267194
Точен адрес за кореспонденция: гр. София 1756, район Изгрев, ул. “Лъчезар Станчев” 5, 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда «А», етаж 12
Телефонен номер: 02/8133 660
Факс номер: 02/8133 666
Лице за контакти: Иван Начев
е- mail: office(®sopharmatradinq.ba

до „СБАЛО - Хасково” АД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура 

за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две обособени
позиции

№ Съдържание: Вид на документите
/оригинал или заверено копие/

Страница
№

1. Опис на представените документи - Образец 
№ 1

оригинал 1

2. Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки /еЕЕДОП/, представен 
на хартиен и оптичен носител във формат, 
който не позволява редактиране на 
съдържанието

оригинал 4

3. Техническо предложение за обособена 
позиция № 1, съдържащо:

3.1. Пълномощно за представителство на името 
на Иван Желев Начев

нотариално заверен препис 27

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката, 
в съответствие с Техническите 
спецификации и изисквания на възложителя 
-  Образец №2 и Приложение №2 /на 
хартиен и електронен носител/

оригинали 28

3.3. Декларация за съгласие с клаузите на оригинал 32

София 1 756,
ул. Лъчезар Станчев 5

Софарма Бизнес Тауърс, 
сграда А, ет.12

т
Sop/
8§ 5

тел.: +359 2 8133 660
факс: +359 2 8133 666 
www.sopharmatrading.bg 4

http://www.sopharmatrading.bg
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проекта на договор - Образец № 3

3.4. Декларация за срока на валидност на 
офертата - Образец № 4

оригинал 33

3.5. Декларация, че при изготвяне на офертата 
са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на 
труд - Образец №5

оригинал 34

3.6. Декларация за всички задължение лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец 
№6

оригинал 35

3.7. Декларация за липса на свързаност с друг 
участник по чл.101, ал.11, във връзка с 
чл.107, ал.4 от ЗОП - Образец №7

оригинал 36

3.8. Декларация по чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ оригинал 39

3.9. Декларация за осигуряване на 
необходимите количества лекарствени 
продукти

оригинал 40

3.10 Декларация, относно лекарствените 
продукти

оригинал 41

3.11. Оторизационни писма на името на 
„Софарма Трейдинг” АД, издадени от 
производител на лекарствения продукт или 
от негов упълномощен представител, 
валидни за срока за изпълнение на 
поръчката

оригинал или нотариално 
заверено копие

42

4. Техническо предложение за обособена 
позиция № 2, съдържащо:

4.1. Пълномощно за представителство на името 
на Иван Желев Начев

заверено копие 92

4.2. Предложение за изпълнение на поръчката, 
в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на възложителя 
-  Образец №2 и Приложение №2.1 /на 
хартиен и електронен носител/

оригинали 93

4.3. Декларация за съгласие с клаузите на 
проекта на договор - Образец № 3

оригинал 96

4.4. Декларация за срока на валидност на 
офертата - Образец № 4

оригинал 97

W  . o'
tig ,- ' Y

София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, тел.: +359 2 8133 660 j M  . .
ул. Лъчезар Станчев 5 сграда А, ет. 12 факс: +359 2 8133 666 " Ч Л

www.sopharrnatrading.bt,

http://www.sopharrnatrading.bt
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4.5. Декларация, че при изготвяне на офертата 
са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на 
труд - Образец №5

оригинал 98

4.6. Декларация за всички задължение лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец 
№6

оригинал 99

4.7. Декларация за липса на свързаност с друг 
участник по чл. 101, ал.11, във връзка с 
чл.107, ал.4 от ЗОП - Образец №7

оригинал 100

4.8. Декларация по чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ оригинал 103

4.9. Декларация за осигуряване на 
необходимите количества лекарствени 
продукти

оригинал 104

4.10. Декларация, относно лекарствените 
продукти

оригинал 105

4.11. Оторизационни писма на името на 
„Софарма Трейдинг” АД, издадени от 
производител на лекарствения продукт или 
от негов упълномощен представител, 
валидни за срока за изпълнение на 
поръчката

оригинал или нотариално 
заверено копие

106

Плик „Предлагани ценови параметри“ за 
обособена позиция № 1, съдържащ:

6. Ценово предложение от „Софарма 
Трейдинг” АД -  Образец № 8 и Приложение 
№ 3 /на хартиен и електронен носител/

оригинали 1

Плик „Предлагани ценови параметри“ за 
обособена позиция № 2, съдържащ:

7. Ценово предложение от „Софарма 
Трейдинг” АД -  Образец № 8 и Приложение 
№ 3.1 /на хартиен и електронен носител/

оригинали 1

Дата 04/04/ 2019 г.
Име и фамилия маг.фарм. Иван Начг

Подпис на лицето (и печат) .......*.......................
-

$
ге

София 1756,
ул. Лъчезар Станчев 5

Софарма Бизнес Та 
сграда А, ет.12

те».:+359 2 8133 660 
факс: +359 2 8133 666 
www.sopharmatrading.bg

http://www.sopharmatrading.bg


Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” А Д  е представил всички документи, като същите 
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

• Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единици№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,34,35,37,38,39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,48,52,53 и Обособена позиция №2 номенклатурни единици №1,2,3,4,5,6) до 
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

След разглеждането им, комисията установи:

6. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД -  със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, район 
„Студентски”, ул.”Околовръстен път” № 199А, ЕИК 203283623, представлявано от Веселин 
Величков Кунев, Юлиан Атанасов Неделчев, Радостин Георгиев Димитров и Николай Бинев Колев -  
Управител, начин на представляване- дружеството се представлява от двама от Управителите заедно 
или от един Управител заедно с един прокурист (доколкото има упълномощен), 
е представил следните документи:



ОБРАЗЕЦ №1

Наименование на участника:_____________ „ ФЬОНИКС Фарма “ ЕООД
Седалище и адрес на управление по 
регистрация: гр. Софт , ул. „ Околовръстен път “ №199А
ЕИК: 203283623
Точен адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „ Околовръстен път “ №199А
Телефонен номер: 02 9658 197
Факс номер:
Лице за контакти: Зорница Ромова
е- mail: info.tenders@Dhoenixohanna.bii

до „СБАЛО - Хасково ” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМ ЕНТИ, 
СЪДЪРЖ АЩ И СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура 
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две
обособени позиции”

№ Съдържание:
Вид на документите

/оригинал или заверено 
копие/

Страница №

1. Опис на представените документи-Приложение 
№1

Оригинал от 1 до 2

2. ЕЕДОП CD CD

3. Техническо предложение, съдържащо:

3.1. Документ за упълномощаване Нотариално заверено 
копие

от 3 до 6

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката — 
Образец №2 и Приложение №2/Прикложение 
№2.1 , на хартиен и електронен носител.

Оригинал
+

CD

от 7 до 10

3.3. Декларация за съгласие с клаузите на проект на 
договор-Образец №3

Оригинал от 11 до 11

3.4. Декларация за срок на валидност на офертата- 
Образец №4

Оригинал от 12 до 12

't/I- /

mailto:info.tenders@Dhoenixohanna.bii


3.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд -  Образец №5

Оригинал от 13 до 13

3.6. Декларация за всички задължени лица-Образец 
№6

Оригинал от 14 до 14

3.7. Декларация за липса на свързаност с друг 
участник-Образец №7

Оригинал от 15 до 15

3.8. Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ Оригинал от 16 до 16

3.9. Оторизационни писма (или еквивалентен 
документ), удостоверяващи правата на 
участника за представителство на територията 
на цялата страна- поставени в отделна папка, 
като върху всяки документ е посочена 
позицията/ номенклатурата за която се отнася.

Оригинал/заверени
копия

ОП 1 
от 17 до 54 

ОП 2 
от 17 до 22

3.10. Пълномощни удостоверяващи връзката между 
издателя на оторизационното писмо (или др. 
документ) и производителя/ притежателя на 
разрешението за употреба на съответния 
лекарствен продукт - поставени в отделна папка, 
като върху всяко пълномощно е посочена 
позицията/ номенклатурата за която се отнася.

Копие от 1 до 105

4. Ценово предложение -  Образец №8 и 
Приложение №3/Приложение №3.1, на хартиен 
и електронен носител.

Оригинал
+

CD

от 1 до 5 
от 1 до 3

Дата

Подпис на лицето (и печат)

Име и фамилия

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)

05/04/2019г.

Красимир Николаев-г L

--------------------- ' S
  ^

05/04/2019г. 

Зорница Ромова-r



Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е представил всички документи, като същите 
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

• Комисията допуска офертата на участника (за Обособена позиция №1 номенклатурни 
единици №2,3,5,9,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,34, 35,37,38,39,47,49,50,51,52,53 и 
Обособена позиция № 2 номенклатурни единици №1,2,3,5,6) до разглеждане на 
техническото предложение за изпълнение на поръчката.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

След разглеждането им, комисията установи:

Настоящия протокол се състави на 16.04.2019 г., копие от него ще се изпрати на всички участници в 
процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на 
интернет страницата на „СБАЛО-Хасково” ЕООД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Председател:

Членове:

2. Стоил Бойчев Бойчев *........

3. Ивайла Петрова Ребрева *....

4. Елена Георгиева Петрова *..

Комисия в ръстав:

IТома Пламенов Найденов *.......

К
ГГенадий Тодоров Найденов*.

Ч

ч

/
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД


