
•СПЕЦИАЛИЗИРАНА бОПНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАВОПЯВАНуГ^ррД -гр. СофМ« 

ВХ . № г 

П Р О Т О К О Л № 1 

От проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБЛЛОЗ" ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 59 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК", публикувана в 
Р О П йод уникален идентификационен номер № 6 2 5 7 4 7 с вх Е-31-00-
052609/26.09.2014г. 

Днес 11.11.2014 г. от 10.00 ч. в изпълнение на Заповед №127/11.11.2014г. на 
Управителя на „СБАЛОЗ" ЕООД, комисия в състав: 

Председател : д-р Радослав Василев Мангалджиев началник ОМО СБАЛОЗ, 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. Лиляна Стойкова Донева - юрист, външен експерт съгласно чл.19, г.8 ЗОП с 
УНЕ ВЕ-3627 
2. Явор Вал ери ев Карапанайотов - юрист СБАЛОЗ,; 
3. Д-р Стоян Цветанов Маджаров член на ПК по здравеопазване и социална 
политика" на СОС; 
4. Жанета Тодорова Предова - Счетоводител "СБАЛОЗ" ЕООД; 
5. Маг. фарм. Димитричка Петкова Таскова - Н-к Аптека - "СБАЛОЗ" 
6. Румяна Иванова Владимирова 

се събра да отвори и разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване 
подадените от участниците оферти за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБАЛОЗ" ЕООД 
СОФИЯ-ГРАД ПО 59 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕ ТА НА НЗОК" 

Всеки член на Комисията представи пред възложителя подписана Декларация за 
съответствие на обстоятелствата но чл.35, ал.1 от ЗОП и спазване на изискванията по 
чл.35ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не се явиха представители на фирмите участници в 
процедурата. Комисията изчака явяване на представители от фирмите участници до 
10.10 часа и започна работа без присъствие на представители на фирмите участници в 
процедурата 

Комисията констатира, че до обявения срок за подаване на офертите 7.11.2014 часа 
подадени 14 (четиринадесет) предложенията на участниците, както следва: 

Участник № I 
„БУЛ БИО НЦЗПБ"ЕООД 
вх.№ 41/30.10.2014 

по обособена позиция № 2 7 

Участник № 2 
„МС ФАРМ А" АД 
вх.№ 42/5.11.2014 

по обособена позиция № 10 

Участник № 3 
„АЛТА ФАРМАООТИКЪЛС" ЕООД 
вх.№ 43/7.11.2014 

по обособени позиции: 
1,14,15,21,23,26,36.47,57; 

Узастник №4 ПО обособени позиции: 



„ФАРКОЛ"АД 
вх. №44/7.11.2014 

2,3,6,7.10,13,14,16,19,20,25.32,34,40,47,55,59; 

Участник № 5 
„ФЬОНИКС ФАРМА" ЕАД 
вх.№ 45/7.11.2014 

по обособени позиции: 
1,2,4,6,7,8.13,14,15,18,19,20.22,24,25,26,27, 
31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,50,51, 
55,57,58,59; 

Участник № 6 
„Ей енд Ди Фарма България" ЕАД 
вх.№ 46/7.11.2014 

по обособени позиии: 
7,14,23,47; 

Участник № 7 
„ФАРМНЕТ"АД 
вх.№ 47/7.11.2014 

по обособени позиции: 
1,2,5,6,13,18,19,20,25,26,36,37, 47,49,57, 

Участник № 8 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
вх.№ 48/7.11.2014 

по обособени позиции: 
1,2,3,6,7,10.12.13,15,16,18,19.20.22,23.24.25,26,32, 
33,34,35.36,37.38.39.40.42,44.47.48.49.50.51,54,55, 
57,58,59; 

Участник № 9 
„СТИНГ" АД 
вх.№ 49/7.11.2014г. 

по обособена позиция № 7; 

Участник № 10 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД 
вх.№ 50/7.11.2014 

по обособени позици: 
14,21; 

Участник № 11 
„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД 
вх.№ 51/7.11.2014 

32,37,38,50; 

Участник № 12 
Соло мед ООД 
вх.№ 52/7.11.2014г. 

по обособени позиции: 
2,6,14,24,47; 

Участник №13 
ЕКОФАРМ ЕООД 
вх.№ 53/07.11.2012 

по обособени позиции: 
2,3,6,7.8.20,23,28,29,30,47,52 

Участник № 14 
МЕД Е КС ООД, 
вх.№ 54/07.11.2014г. 

по обособени позиции: 
2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25,28,32,34, 
37,38,40,41,43,45,46,47,50,51,55,56,58,59 

Трима от членовете на комисията подписаха илик № 3 -„Предлагана цена". Трима от 
членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката". 

Комисията отвори и оповести съдържанието на плик № 1 „Документи за подбор" за 
всички участници. 

С това приключи публичната част от заседанието и Комисията продължи работа при 
закрито заседание с разглеждане на документите за подбор съдържащи се в плик № 1, 
за съответствието им с оглед изискванията на Възложителя и утвърдената 
документация за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че : 
Комисията констатира, че следните участници в процедурата не са използвали 
образците утвърдени с документацията по обществената поръчка: 

Участник № 8 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
Участник № 6 ЕЙ енд ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД 
Участник № 5 ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД 



Посочените участници в процедурата следва да представят коректно попълнени 
документи за участие, с оглед съдържанието на утвърдената документация, в 5 дневен 
срок от получаването на настоящия протокол, па основание чл. 68, ал.9 3011. 

Комисията на основание чл.68, ал.8 от ЗОП изпраща настоящия протокол на 
всички участници в деня на публикуването на настоящия протокол в профила на 
възложителя. 

КОМИСИЯ: 

председател: 

членове: 

д-р Радослав Мангалджиев 

Яво р Ка рапа иайотов 

д-р Стоян Маджаров 

Жанета Предова 

маг. фарм. Димитринка Таско 

Румяна Владимирова 


