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ПРОТОКОЛ  № 4 

за отваряне на ценови оферти  

 

На 26.03.2015 г. в 9:00 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 започна своята работа. От участниците нямаше присъстващи. Ценовите 

предложения-плик 3 на допуснатите участници бяха отворени по реда на постъпването на 

офертите и по отделните обособени позиции както следва: 

 

1.„Фьоникс фарма”ЕООД с оферта с вх. № 2/04.03.2015 год. – 07.52 часа; 

 

Комисията отвори плик N3 „Предлагана цена” за петнадесет обособени позиции :  

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N1 е 15021,76лв (петнадесет хиляди  

и двадесет и един лв. и седемдесет и шест стотинки )без вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N2 е 4232,44лв. ( четири хиляди 

двеста тридесет и два лева и четиридесет и четири стотинки)без вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N3 е 55536,98лв. (петдесет и пет 

хиляди петстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N4 е 36014,88лв. (тридесет и шест 

хиляди и четиринадесет лева и осемдесет и осем стотинки)без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N5 е 29727,08лв. (двадесет и девет 

хиляди седемстотин двадесет и седем  лева и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N6 е 24701,75лв. (двадесет и четири 

хиляди седемстотин и един  лева и седемдесет и пет стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N7 е 39625,16лв. (тридесет и девет 

хиляди шестстотин двадесет и пет  лева и шестнадесет стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N8 е 35365.57лв. (тридесет и пет 

хиляди триста шестдесет и пет  лева и петдесет и седем стотинки) без  вкл. ДДС; 

Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N9 е 3739.72лв. (три хиляди 

седемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N10 е 10318.50лв.  (десет хиляди 

триста и осемнадесет  лева и петдесет стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N11 е 6954.28лв. (шест хиляди 

деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N12 е 3179.22лв. (три хиляди сто 

седемдесет и девет  лева и двадесет и две стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N13 е 7236.52лв. (седем хиляди двеста 

тридесет и шест  лева и петдесет и две стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N14 е 3033.50лв. (три хиляди и 

тридесет и три  лева и петдесет  стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N15 е 916.17лв. (деветстотин и 

шестнадесет лева и седемнадесет стотинки) без  вкл. ДДС; 
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Комисията провери ценовите предложения на участникът „Фьоникс фарма”ЕООД за 

технически и аритметични грешки, при проверката не установи такива.  

 

2. „Фаркол”АД, с оферта с вх. № 3/04.03.2015 год. – 09.17 часа; 

Комисията отвори плик N3 „Предлагана цена” за седем обособени позиции :  

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N1 е 14369.48лв.  (четиринадесет 

хиляди  и триста шестдесет и девет лв. и четиридесет и осем стотинки )без вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N5 е 27159,74лв. ( двадесет и седем 

хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и  четири стотинки)без вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N7 е 22343.93лв. (двадесет и две 

хиляди триста четиридесет и три лева и деветдесет и три стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N8 е 26733,25лв. (двадесет  и шест 

хиляди седемстотин тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки)без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N10 е 9844,08лв. (девет хиляди 

осемстотин четиридесет и четири  лева и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N11 е 6729,97лв. (шест хиляди 

седемстотин двадесет и девет  лева и деветдесет и седем стотинки) без  вкл. ДДС; 

-Предлаганата офертна цена за Обособена позиция N16  е 2287,73лв. (две хиляди двеста 

осемдесет и седем  лева и седемдесет и три стотинки) без  вкл. ДДС; 

 

Комисията провери ценовите предложения на участникът „Фаркол” АД за 

технически и аритметични грешки, при проверката не установи такива.  

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения по 

следната  формулата заложена в документацията на Възможителя:  

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където:  

Цi е предложената цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник; 

Цmin е минималната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка в 

лева без ДДС от участник в процедурата. 

 

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 e предложил - 15021,76лв (петнадесет хиляди  и 

двадесет и един лв. и седемдесет и шест стотинки ) без вкл. ДДС; 

 

Участникът „Фаркол” АД е предложил –  14369.48лв.  (четиринадесет хиляди  и триста 

шестдесет и девет лв. и четиридесет и осем стотинки )без вкл. ДДС; 

 

Оценка на ценовото предложение за обособена позиция Обособена позиция №1 

Антиацидни препарати, лекарства за лечение на пептична язва и метеоризъм, 

спазмолитични и антихолинергични средства и препарати засилващи перисталтиката е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –95,66 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 
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За Обособена позиция №2 Препарати за лечение на жлъчка и черен дроб, 

лаксативни средства, антидиарични, чревни противовъзпалителни 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил 4232,44лв. ( четири хиляди двеста 

тридесет и два лева и четиридесет и четири стотинки)без вкл. ДДС; 

 

Оценка на ценовото предложение за Обособена позиция №2 Препарати за лечение 

на жлъчка и черен дроб, лаксативни средства, антидиарични, чревни 

противовъзпалителни е:  

1. „Фьоникс фарма ” ЕООД - 100 точки; 

 

За Обособена позиция №3 Антидиабетични лекарствени средства 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 55536,98лв. (петдесет и пет хиляди 

петстотин тридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

 

Оценка на ценовото предложение за Обособена позиция №3 Антидиабетични 

лекарствени средства е:  

1. „Фьоникс фарма ” ЕООД – 100 точки. 

 

 

За Обособена позиция №4 Витамини, минерални добавки, други средства 

повлияващи метаболизма 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 36014,88лв. (тридесет и шест хиляди и 

четиринадесет лева и осемдесет и осем стотинки)без  вкл. ДДС; 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №4 Витамини, минерални 

добавки, други средства повлияващи метаболизма е:  

1. „Фьоникс фарма ” ЕООД – 100 точки. 

 

За Обособена позиция №5 Плазмени заместители и инфузионни разтвори 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил –  29727,08лв. (двадесет и девет хиляди 

седемстотин двадесет и седем  лева и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

Участникът „Фаркол” АД е предложил –  27159,74лв. ( двадесет и седем хиляди сто 

петдесет и девет лева и седемдесет и  четири стотинки)без вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение за Обособена позиция №5 Плазмени заместители 

и инфузионни разтвори е: 

 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –91,36 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

 

За Обособена позиция №6 Препарати, повлияващи сърдечно-съдовата система 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 24701,75лв. (двадесет и четири хиляди 

седемстотин и един  лева и седемдесет и пет стотинки) без  вкл. ДДС; 
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Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №6 Препарати, 

повлияващи сърдечно-съдовата система е:  

1. „Фьоникс фарма ” ЕООД – 100 точки. 

 

За Обособена позиция №7 Дерматологични средства 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил – 39625,16лв. (тридесет и девет хиляди 

шестстотин двадесет и пет  лева и шестнадесет стотинки) без  вкл. ДДС; 

 

Участникът „Фаркол” АД е предложил – 22343.93лв. (двадесет и две хиляди триста 

четиридесет и три лева и деветдесет и три стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №7 Дерматологични 

средства е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –56,39 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

За Обособена позиция №8 Антибактериални препарати 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил – 35365.57лв. (тридесет и пет хиляди 

триста шестдесет и пет  лева и петдесет и седем стотинки) без  вкл. ДДС. 

Участникът „Фаркол” АД е предложил – 26733,25лв. (двадесет  и шест хиляди седемстотин 

тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки)без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №8 Антибактериални 

препарати е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –75,59 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

За Обособена позиция №9 Антимикотични средства за системно приложение, 

антимикобактерийни средства, антивирусни препарати за системно приложение,  

имунни серуми и имуноглобулини, ваксини 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 3739.72лв. (три хиляди седемстотин 

тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №9 Антимикотични 

средства за системно приложение, антимикобактерийни средства, антивирусни препарати за 

системно приложение,  имунни серуми и имуноглобулини, ваксини е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –100 точки; 

 

 

За Обособена позиция №10 Противовъзпалителни и антиревматични продукти, 

антиподагриозни препарати, антипротозойни препарати 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил – 10318.50лв.  (десет хиляди триста и 

осемнадесет  лева и петдесет стотинки) без  вкл. ДДС; 
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Участникът „Фаркол” АД е предложил – 9844,08лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет 

и четири  лева и осем стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №10 Противовъзпалителни 

и антиревматични продукти, антиподагриозни препарати, антипротозойни препарати е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –95,40 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

 

За Обособена позиция №11 Анестетици и миорелаксанти 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил – 6954.28лв. (шест хиляди деветстотин 

петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) без  вкл. ДДС; 

Участникът „Фаркол” АД е предложил – 6729,97лв. (шест хиляди седемстотин двадесет и 

девет  лева и деветдесет и седем стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №11 Анестетици и 

миорелаксанти е:  

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –96,77 точки; 

           2.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

За Обособена позиция №12 Аналгетици 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 3179.22лв. (три хиляди сто седемдесет и 

девет  лева и двадесет и две стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №12 Аналгетици е:  

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –100 точки; 

 

 

За Обособена позиция №13 Други препарати, повлияващи нервната система 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 7236.52лв. (седем хиляди двеста 

тридесет и шест  лева и петдесет и две стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №13 Други препарати, 

повлияващи нервната система е: 

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –100 точки; 

 

За Обособена позиция №14 Назални препарати, отологични средства, 

антиасматични средства, експекторанти, антихистаминови препарати за системно 

приложение 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 3033.50лв. (три хиляди и тридесет и три  

лева и петдесет  стотинки) без  вкл. ДДС. 
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Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №14 Назални препарати, 

отологични средства, антиасматични средства, експекторанти, антихистаминови 

препарати за системно приложение е:  

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –100 точки 

 

За Обособена позиция №15 Други медикаменти и контрастни средства 

 

Участникът „Фьоникс фарма”ЕООД e предложил - 916.17лв. (деветстотин и шестнадесет 

лева и седемнадесет стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За Обособена позиция №15 Други медикаменти и 

контрастни средства е:  

1.„Фьоникс фарма ” ЕООД –100 точки 

 

 

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

Участникът „Фаркол” АД е предложил – 2287,73лв. (две хиляди двеста осемдесет и седем  

лева и седемдесет и три стотинки) без  вкл. ДДС. 

 

Оценка на ценовото предложение За  Обособена позиция №16 Препарати за 

третиране на рани и оперативно поле е: 

           1.„Фаркол” АД – 100 точки. 

 

 

 

Комисията предлага на Възложителя на основание на основание чл. 73 от ЗОП да 

направи следното класиране: 

 

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

пептична язва и метеоризъм, спазмолитични и антихолинергични средства и 

препарати засилващи перисталтиката 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

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

лаксативни средства, антидиарични, чревни противовъзпалителни 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №3 Антидиабетични лекарствени средства 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №4 Витамини, минерални добавки, други средства 

повлияващи метаболизма 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 
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За Обособена позиция №5 Плазмени заместители и инфузионни разтвори 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №6 Препарати, повлияващи сърдечно-съдовата система 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №7 Дерматологични средства 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №8 Антибактериални препарати 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №9 Антимикотични средства за системно приложение, 

антимикобактерийни средства, антивирусни препарати за системно приложение,  

имунни серуми и имуноглобулини, ваксини 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №10 Противовъзпалителни и антиревматични продукти, 

антиподагриозни препарати, антипротозойни препарати 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №11 Анестетици и миорелаксанти 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №12 Аналгетици 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №13 Други препарати, повлияващи нервната система 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №14 Назални препарати, отологични средства, 

антиасматични средства, експекторанти, антихистаминови препарати за системно 

приложение 
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I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №15 Други медикаменти и контрастни средства 

I-во място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

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

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

 

Комисията предлага на управителя на „МБАЛ–Мездра” ЕООД, за 

обособена позиция № 1 да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена 

позиция № 2 да сключи договор със „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособенa 

позиция № 3 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособенa 

позиция № 4 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособенa 

позиция № 5 да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособенa позиция № 6 

да сключи договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособена позиция № 7 

да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена позиция № 8 да сключи 

договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособенa позиция № 9 да сключи договор с 

„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София,  за обособена позиция № 10 да сключи договор с 

„Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена позиция № 11 да сключи договор с „Фаркол” 

АД гр.Бургас, за обособена позиция № 12 да сключи договор със „Фьоникс фарма ” 

ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 13 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” 

ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 14 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” 

ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 15 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” 

ЕООД гр.София и  за обособена позиция № 16 да сключи договор с „Фаркол” АД 

гр.Бургас.  

 

Този протокол е съставен на 08.04.2015 год. Копия от него да се изпратят на всички 

участници, заедно с публикуването му в профила на възложителя „МБАЛ– Мездра” ЕООД. 

 

 

Председател:……………                            Членове:1…………………. 

(Виктория Данкова)                      (Стела Цветкова) 

 

             2…………………. 

          (Николина Кадийска) 

 

            3………………….. 

              (Лилия Василева) 

 

             4…………………. 

             (Цветелина Иванова) 


