
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ №2
"Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-И02АА01 и 
Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за 
нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч"

Д-Р-

От работата на комисията, назначена със Заповед 
директор на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, в процедура за вътрешен конкурентен избор 
по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП за определяне на изпълнител във връзка с отправена писмена покана с 
изх.№ 39/25.03.2021 г. с предмет "Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо- 
терапевтичен KOfl-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД 
№ 11 -277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", раздел профил на 
купувача, Вътрешен конкурентен избор - http://www.mbal-lovech.com/konkurenten%20izbor.htm

На 05.04.2021 год., от 09:30 часа, в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27, се събра назначената комисия да отвори и разгледа 
постъпилите оферти в електронната система, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАП"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч 
ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАП "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

З.Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
Резервни членове:
1. д-р.Апдин Начков н-к отделение по хемодиализа към МБАП"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч
2. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД 
Ловеч
I. На 13.04.2020г. на основание чл.54, ал.12 от Правилника за прилагане закона за обществени 
поръчки, във връзка с Протокол № 1 от 05.04.2021 г., оценителната комисията прегледа допълнително 
изпратените документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 от 
ППЗОП след това пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, както следва:

1.. На участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, Оферта с вх.№ 06046, дата и час на подаване 25-03- 
2021 22:17 часа е изпратен Протокол № 1 от 05.04.2021 от председателя на комисията през 
системата на 05-04-2021г.,10:53 часа.

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП на 07-04-2021 21:59:12 часа, в системата са получени документи 
от участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД в раздел съобщения, част .ДОКУМЕНТИ, ОТГОВОР НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ“ , към виртуален плик “ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ“, 
следните документи:

1. файл с име и формат „МБАЛ Ловеч РД 11 277.pdf, което е представлява Писмо без изходящ №
,, с дата 07.04.2021 г., подписано от Венета Косева с опис на приложените документи.

2. файл с име и формат „espd-response_277.pdf“ -  ЕЕДОП електронно подписан от Венета 
Стефанова Косева - пълномощник, съгласно пълномощно № 7734 от дата 20.12.2018 г. на 
Любка Сотирова - Нотариус, район на действие Р.С. София, per. № 400 на Нотариалната 
камара

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП на 09-04-2021 в 15:43:42 часа, 15:44:49 часа и в 15:45:30 часа, в 
системата са получени документи от участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД в раздел съобщения, част
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.ДОКУМЕНТИ, ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ“ , към виртуален плик 
“ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ“, следните документи :

1. файл с име и формат „Пълномощно Венета KoceBa.pdf
2. файл с име и формат „espd-response_MZ_00080-20198_0022_OD_AY_DD_IP.pdf - ЕЕДОП 

електронно подписан от Димитър Димитров - Изпълнителен директор, Огнян Донев - 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ, Ангел Йорданов - ЧЛЕН на СЪВЕТА на 
ДИРЕКТОРИТЕ, Иван Павлов - Национален менижър Болничен пазар - Лекарствени продукти- 
пълномощник.

3. файл с име и формат „Dimitrov_zadaljeni_lica_MZ_RS_00080-2019-0022.pdf - Декларация - 
списък на всички задължени лица,по смисъла на чл.чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от зоп, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Комисията единодушно приема предоставените допълнителни документи и единодушно 

констатира, че липсва основание за отстраняване на участника в част заявление за участие от 
настоящият Протокол.

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и 
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е 
налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на 
участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД, Оферта с вх.№ 06046, дата и час на подаване 25-03-2021 22:17 часа.

II. След гореописаното Комисията премина към разглеждане на документите по чл.39, ал.З, т.1 от 
ППЗОП на допуснатите до този етан от процедурата участници.
1.Участникът "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е подал техническо предложение, за което Комисията 
констатира, че отговаря на предварително обявените в поканата за участие условия на Възложителя и 
на условията за участие в „Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо- 
терапевтичен koa-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД 
№ 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч". Участникът е 
посочил лекарствения продукт, за който участва, притежателят на разрешението за употреба, с чиито 
продукт; участва, както и декларация-съгласие от притежателя на разрешението за употреба.

На основание гореописаното единодушно Комисията допуска участника до оценяване и 
класиране.

Ш.Комисията премина към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от 
процедурата участници.

Председателят на Комисията чрез натискане на бутон „Класиране“ отвори класирането с 
отразяване на цените от ценовите предложения па допуснатите участници.

Комисията констатира, че участника е предложил цена равна наРеферентна стойност за 1 бр. 
мярка съгласно Позитивен лекарствен списък.

Временното класиране на участниците, извършено от Електронната система /въз основа на 
обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена /с отчитане на цените, 
постигнати при отваряне на ценовите предложения, е както следва :_________________ __________
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обособена позиция №  2

N02AA01 Morphine парентерална mg 0,072386 400
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД 0,060322 0,072386
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След като извърши описаните по -  горе действия комисията приключи процедурата по 
първоначална оценка на допуснатите оферти, на основание чл.4, ал.2 от Постановление № 146 на МС 
/2015 и премина към провеждането на електронен търг по чл.89 от ЗОП. Комисията изпрати покана с 
изх.№ 527 на 13.04.2021 г. до участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, чиято оферта е допусната до 
участие в електронен търг. Електронният търг започва след първоначалната цялостна оценка на 
офертите и позволява да бъдат класирани чрез електронната система чрез методи за автоматично 
оценяване на представените в офертата цени.

На основание чл.90, ал.8 от ЗОП комисията посочи начална дата и час на електронния търг, а 
именно : 16.04.2021 г. 8:00:00 часа и дата и час на приключване на електронния тъ р г: 22.04.2021 г. 
8:51:00 часа. Комисията също посочи в поканата, резултатът от първоначалната оценка на всяка 
оферта, реда за свързване към използваното електронно оборудване, стъпка за промяна на цената -
O, 05% определена от Министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки 
в проведената открита процедура с УИН : 00080-2019-0022.

С тези действия на 13.04.2021 г. комисията приключи своята работа и насрочи следващото 
заседание за 22.04.2021 г. в 09:00 часа за класиране на изпълнителите, участвали в електронния търг.

На 22.04.2021 г. в 09:00 ч , след настъпване крайната дата и час в поканата за електронния търг, 
Комисията определена със Заповед № 190/05.04.2021 г. на изпълнителния директор на МБАГГПРОФ.Д-
P. Параскев Стоянов“ АД Ловеч се събра в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27, за да отвори подадените ценови предложения на 
участниците в електронния търг.

Председателят на Комисията чрез натискане на бутон „Класиране“ за всяка една от офертите в 
Електронната система визуализира крайното класиране на участниците, при което са отразени цените, 
постигнати след провеждането на електронния търг.

Класирането се извършва във възходящ ред, при което на първо място се класира участникът, 
предложил най-ниска цена, а на последно място, участникът, предложил най- висока цена за 
съответната номенклатура.

Комисията констатира, че няма наличие на обстоятелства по чл.72 от ЗОП -  необичайно 
благоприятни оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка, по причина, че "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД е единственият участник.

Класирането на участниците, извършено от Електронната система /въз основа на обявения от 
Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена / при отчитане на цените, постигнати 
след провеждане на електронния търг, /крайно класиране/ от настоящия протокол, какго следва :______
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обособена позиция №  2

N02AA01 Morphine
парентер
ална mg 0,072386 400

1-во м ясто :
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,060322 0,072386

Въз основа на горното и на основание чл. 32 от ЗОП комисията единодушно предлага на
възложителя да определи за изпълнители на договори с предмет на поръчката : "Повторна покана за 
доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен koa-N02AA01 и Международно непатентно 
наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д- 
р.Параскев Стоянов"АД Ловеч", с действие на договорите до 31.12.2021г, участника класиран на първо 
място, както следва:
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А ТС -код INN

Н ачин на 
прилож е  

ние

М ярка
/m g,
tabl.,
m l./

Реф-на  
ст.за 1 бр.

м ярка
съгл.П Л С

Необ
ходи
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брой
м ярк

и
Класиране/Участ

ници

Ед цена за 
ед.м ярка  
без Д Д С

Ед цена  
за

ед.м ярка  
с Д Д С

обособена позиция №  2

N02AA01 Morphine
парентер
ална mg 0,072386 400

1-во м ясто :
"СОФАРМ А 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,060322 0,072386

С описаните по-горе действия приключи работата на комисията на 22.04.2021 г. 
Председателя на комисията предава настоящият Протокол на Възложителя на 22.04.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Радослав Райков - Маг.фармацевт към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоя£

ЧЛЕНОВЕ:2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3^ет§шна-4^еоргиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
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