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ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценяване на техническите предложения 

 

На 16.03.2015 г. в 11:00 часа комисията за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и 

наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по 

обособени позиции от 1 до 16”, открита със Решение № 8/20.01.2015 год., 

назначена със заповед № 27/05.03.2015 год., в състав: 

Председател: Виктория Данчева Данкова – юрист, експерт към АОП. 

Членове:  

Стела Цветкова – организатор стопански дейности „МБАЛ-Мездра” 

ЕООД; 

Николина Кадийска – главен счетоводител „МБАЛ-Мездра” ЕООД;  

        Лилия Василева – ръководител на болнична аптека “МБАЛ-Мездра”ЕООД 

           Цветелина Здравкова Иванова – Финансов контрольор към Община 

Мездра. 

 

Комисията разгледа постъпилите допълнително изискани от 

„Медофарма”ЕООД   документи. 

С писмо с Вх. № 4/12.03.15г. – 13:59ч. са постъпили документи от  

„Медофарма”ЕООД.    

Комисията разгледа документите на участникът „Медофарма”ЕООД. 

същият е представил писмена обосновка относно обстоятелството действителния 

собственик на капитала на дружеството по смисъла на чл. 6, ал.2 от ЗМИП във 

връзка с чл.3, ал. 5 от ППЗМИП, „Медохеми Лимитид” регистрирано ли е в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

Съгласно разпоредбата на § 1, т.64 от допълнителните разпоредби на 

ЗКПО: „Юрисдикции с преференциален данъчен режим”са: 1.Вирджинските 

острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.);Нормандските острови 

(брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските 

острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови 

(брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); 

Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите 

острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република 

Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски 

острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); 

Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук 

(новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; 

Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; 

Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; 

Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република 

Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските 

Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или 

2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият 

подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите 

по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, 
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е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху 

тези доходи в Република България. 

Видно от представеното удостоверение изх. № 20150203094614 от 

Агенция по вписванията, Търговски регистър едноличен собственик на капитала 

на „Медофарма” ЕООД е „Медохеми Лимитид” Кипър. Съгласно разпоредбата 

на § 1, т.64 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, Кипър не е сред 

юрисдикциите с преференциален данъчен режим изчерпателно изброени по-

горе.  

 

С оглед на гореизложеното комисията реши участникът 

„Медофарма”ЕООД да бъде допуснат до разглеждането на техническите 

предложения.  

 

След което, комисията пристъпи към разглеждане и  оценка техническите 

предложения.  

 

 

При разглеждането на техническите предложения се установи следното: 

 

 
За обособена позиция №1 Антиацидни препарати, лекарства за лечение на 

пептична язва и метеоризъм, спазмолитични и антихолинергични средства и 

препарати засилващи перисталтиката 
             

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

 

За обособена позиция №2 Препарати за лечение на жлъчка и черен дроб, 

лаксативни средства, антидиарични, чревни противовъзпалителни 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

 
Обособена позиция №3 Антидиабетични лекарствени средства 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

 
Обособена позиция №4 Витамини, минерални добавки, други средства 

повлияващи метаболизма 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
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Обособена позиция №5 Плазмени заместители и инфузионни разтвори 

 

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

 
Обособена позиция №6 Препарати, повлияващи сърдечно-съдовата система 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

 
Обособена позиция №7 Дерматологични средства 

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №8 Антибактериални препарати 

Участникът „Медофарма”ЕООД е предложил – 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №9 Антимикотични средства за системно приложение, 

антимикобактерийни средства, антивирусни препарати за системно приложение,  

имунни серуми и имуноглобулини, ваксини 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №10 Противовъзпалителни и антиревматични 

продукти, антиподагриозни препарати, антипротозойни препарати 

           Участникът „Медофарма”ЕООД е предложил – 1 ден срок на 

доставка, остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 

70% и при изпълнение на поръчката няма да използват услугите на 

подизпълнител.  

  Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
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Обособена позиция №11 Анестетици и миорелаксанти 

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №12 Аналгетици 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №13 Други препарати, повлияващи нервната система 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №14 Назални препарати, отологични средства, 

антиасматични средства, експекторанти, антихистаминови препарати за системно 

приложение 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №15 Други медикаменти и контрастни средства 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 

Обособена позиция №16 Препарати за третиране на рани и оперативно поле 

            Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД е предложил- 1 ден срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  

Участникът „Фаркол”АД е предложил – до 2 дни срок на доставка, 

остатъчен срок на годност на лекарствените продукти не по-малък от 70% и при 

изпълнение на поръчката няма да използват услугите на подизпълнител.  
 
Комисията продължи работата си като разгледа подробно техническите 

предложения на участниците. 

 

Участникът „Медофарма”ЕООД в техническото предложение за 

Обособени позиции № 8 е включил само Medoklav 1.2g (1000mg./200mg), Zepilen 

1000mg., Medaxone 1g., Medakxone 2g., Selemycin 500mg/2ml. и за Обособени 

позиции № 10  е включил само Almiral 25mg/3ml., а не всички лекарства, които 

Възложителят е изискал в документацията по двете обособени позиции.  

 

  

 

 Съгласно раздел IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ОФЕРТАТА  
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