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ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - СЕВЛИЕВО 
ул. „Видима„ № 33, тел. 0675 / 3 37 97, 3 34 20, 3 34 18 факс 0675 / 3 38 70 

E-mail: dpbsevlievo@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/15.03.2021 г.   
от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД 07-27 от 04.03.2021 г. на Директора на Държавна 

психиатрична болница – Севлиево”, със задача да разгледа и класира подадените оферти по вътрешен 

конкурентен избор за определяне на изпълнител по Покана с изх. № ПД 06/119/15.02.2021 г. с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по 

Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.“ 

 

На 04.03.2021 г. в сградата на „Държавна психиатрична болница – Севлиево”, находяща се в град 

Севлиево, ул. „Видима” № 33, в изпълнение на Заповед № РД 07-27 от 04.03.2021 г. на Директора на 

Държавна психиатрична болница – Севлиево” се събра и започна работа комисия в състав: 

Председател: 

Иван Христов Христов – адвокат 

Членове: 

Мехмед Тефик Мехмед - магистър фармацевт в ДПБ Севлиево 

Мариета Христова Драшкова – икономист в ДПБ Севлиево. 

 

Комисията разгледа подадените чрез единна национална платформа за търговия с лекарствени 

продукти за нуждите на лечебните заведения оферти, по процедура на вътрешен конкурентен избор с 

предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – 

Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.“. По процедурата на вътрешен 

конкурентен избор към участниците е отправена покана с изх. № ПД 06/119 от 17.02.2021 г.  

Преди започване на своята работа, всеки един от членовете подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че оферти, в отговор на отправената покана са подадени от следните 

участници: 

 

 

№ 

 

Наименование на участника 

 

Дата на 

подаване 

 

Час 

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  15.02.2021 г. 14:28 ч. 

2. „ФАРКОЛ” АД 17.02.2021 г. 13:12 ч. 

3. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД 26.02.2021 г. 16:24 ч. 

 

В предварително определения час, комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното 

постъпване и се запозна с тяхното съдържание. 

 

I.Офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. 

Участникът е подал заявление за участие, чрез формуляр от електронната система, в който са 

попълнени всички реквизити. Заявлението е подписано с КЕП. Към заявлението е приложен ЕЕДОП, 

подаден в откритата процедура по сключване на рамковото споразумение, подписан с КЕП от 

задължените лица, декларация - списък по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП на задължените лица.  
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След това беше отворено техническото предложение на участника. В същото е декларирано, че 

остатъчният срок на годност на предложените лекарствени продукти ще е не по - кратък от 40% от 

обявения от производителя, а остатъчният срок на годност на предложените биопродукти и/или 

биоподобни продукти, ще е не по - кратък от 20% от обявения от производителя. 

Към техническото предложение са представени пълномощни и декларации, даващи право на 

участие и офериране на предлаганите продукти, както и кратки характеристики на продуктите.  

Техническото предложение е подписано с КЕП. 

След извършена проверка на техническото предложение, комисията установи, че предложените 

от участника лекарствени продукти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

II.Офертата на „ФАРКОЛ” АД. 

Участникът е подал заявление за участие, чрез формуляр от електронната система, в който са 

попълнени всички реквизити. Заявлението е подписано с КЕП. Към заявлението е приложен ЕЕДОП, 

подаден в откритата процедура по сключване на рамковото споразумение, подписан с КЕП от 

задължените лица.  

След това беше отворено техническото предложение на участника. В същото е декларирано, че 

остатъчният срок на годност на предложените лекарствени продукти ще е не по - кратък от 40% от 

обявения от производителя, а остатъчният срок на годност на предложените биопродукти и/или 

биоподобни продукти, ще е не по - кратък от 20% от обявения от производителя. 

Към техническото предложение са представени и пълномощно и декларации, даващи право на 

участие и офериране на предлаганите продукти. 

Техническото предложение е подписано с КЕП. 

След извършена проверка на техническото предложение, комисията установи, че предложените 

от участника лекарствени продукти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

III.Офертата на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД. 

Участникът е подал заявление за участие, чрез формуляр от електронната система, в който са 

попълнени всички реквизити. Подписано е с КЕП от упълномощено лице. Към заявлението е приложен 

ЕЕДОП, подаден в откритата процедура по сключване на рамковото споразумение, подписан с КЕП от 

упълномощено лице.  

След това беше отворено техническото предложение на участника. В същото е декларирано, че 

остатъчният срок на годност на предложените лекарствени продукти ще е не по - кратък от 40% от 

обявения от производителя, а остатъчният срок на годност на предложените биопродукти и/или 

биоподобни продукти, ще е не по - кратък от 20% от обявения от производителя. 

Към техническото предложение са представени декларации и пълномощни, даващи право на 

участие и офериране на предлаганите продукти, таблица с описание на продуктите. 

Техническото предложение е подписано с КЕП. 

След извършена проверка на техническото предложение, комисията установи, че предложените 

от участника лекарствени продукти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

След разглеждане на техническите предложения, комисията пристъпи към отваряне на ценовите 

предложения на участниците.  

В съответствие с нормата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на 

ценово предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите 

предложения, подадени коректно и отговарящи на изискванията на Възложителя. За изчисляване на 

средната стойност на останалите предложения комисията приложи следната формула:  

Cр. А = (Х1+Х2+…+Хn)/n 

където Х1,Х2...Хn са предложенията на останалите участници, а n e броят на предложенията. 
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След получаване на средна стойност се прилага формулата: /Х-Y/ х100 = % 

                                                                                                                    Х 

Където X е средната стойност на останалите предложения, а Y – предложението на проверявания 

участник. 

Комисията констатира, че не са налице позиции, по които предложената най – ниска цена 

да е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите предложения.  

 

Вземайки предвид всички гореизложени обстоятелства, комисията взема решение ценовите 

предложения на всички участници да бъдат допуснати до класиране, извършено чрез единна 

национална платформа. 

Комисията приключи своята работа на 15.03.2021 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и бе подписан от членовете на комисията.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ: 

- декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от членовете на комисията; 

       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

и ЧЛЕНОВЕ:        

                                                

 

 

 

 

Информацията е заличена на основание 

чл. 37 от ЗОП 


