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До Директор „Икономически дейности" 
на МБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна 

ДОКЛАД 
по чл. 103, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 60 ППЗОП 

от комисия, назначена със заповед  № Р-19/11.01.2018 г., изменена със Заповед № Р-55/31.01.2018 г. на 
Директор “Икономически дейности” (Директор “ИД”), упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, да разгледа и 
оцени офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични 
доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тридесет и 
шест месеца“, открита с Решение № Р-745/01.12.2017 г. на Директор “ИД”, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. доц. д-р Красимира Ненова, д.м. - Началник Клиника по вътрешни болести;
2. доц. д-р Йордан Радков Димитров, д. м. - Началник „Клиника по пневмология и фтизиатрия”;
3. доц. д-р Дарина Георгиева- Христова, д.м.- Началник Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към

Втора клиника по нервни болести;
4. м.ф. Нели Петкова - Управител Болнична аптека;
5. Михаела Ганева - Главен юрисконсулт, замества юрк. Чобанова до завръщането й .

Уважаема Г-жо Директор, 
В изпълнение на чл. 103, ал. 3 ЗОП, представяме на Вашето внимание резултатите от проведена 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосочения предмет 
(Процедурата). 

1. В обявения от възложителя срок за получаване на оферти в деловодството на МБАЛ „Света Марина"
ЕАД постъпиха 11 (единадесет) оферти, както следва: 

№  Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1 „Ей Енд Ди Фарма България“ ЕАД ВК-73/08.01.2018/10.05 Ч. 

2 „Медекс“ ООД  ВК-104/09.01.2018/10.04Ч 

3 „Търговска Лига Аптечен Център“ АД ВК-105/09.01.2018/10.30Ч 

4 „Медофарма“ ЕООД ВК-106/09.01.2018/11.17Ч 

5 „Софарма Трейдинг" АД ВК-110/09.01.2017/16.06 Ч 

6 „Маримпекс-7“ ЕООД ВК-122/10.01.2018/10.22 Ч 

7 „Профармация“ ЕООД ВК-125/10.01.2018/11.15 Ч 

8 „Булмар МЛ“ ООД ВК-126/10.01.2018/11.17Ч 

9 „Химимпорт Фарма“ АД ВК-131/10.01.2018/11.30Ч 

10 „Фьоникс Фарма“ ЕООД ВК-132/10.01.2018/12.00 Ч 

11 „Б.Браун Медикал“ ЕООД ВК-133/10.01.2018/12.37Ч 

2. На заседанието на комисията, проведено на 11.01.2018 г., присъства г-н Христо Дочев Цеков-
упълномощен представител на „Б. Браун Медикал” ЕООД. 

3. След запознаване с Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

4. По реда на постъпване на офертите бяха отворени всички запечатани непрозрачни опаковки и бе
проверено за наличие на запечатан/и плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

5. Председателят на комисията оповести на присъстващите списъците на представените от
участниците документи. 
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6.  Г-жа Ганева, доц. д-р Дарина Георгиева- Христова, д.м. и м.ф. Нели Петкова подписаха 
документите, представляващи техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на всички участници. Представителят на „Б. Браун Медикал” ЕООД подписа документите, 
представляващи техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „Ей 
енд Ди Фарма България“ ЕАД, след което напусна заседанието на комисията, поради наличието на 
ангажименти. 
 7. На свои заседения комисията разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Резултатите от проверката комисията отрази в Протокол за дейността си, изготвен на основание 
чл. 103. ал. 3 ЗОП (Протокола). Във връзка с установените липси, непълноти и/ или несъответствия на 
информацията, посочени в Раздел III от Протокола, съгласно чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 8 ППЗОП, на 
участниците се предостави възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 
представената информация, в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на Протокола. 
Протоколът бе изпратен на 31.01.2018 г. по факс на всички участници, подали оферта в горепосочената 
обществена поръчка. 
 8. Със  Заповед № Р-55/ 31.01.2018 г. на Директор „ИД“ на мястото на г-жа Ганева за председател на 
комисията бе назначена г-жа Чобанова, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 9. В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в деловодството на МБАЛ „Света Марина” 
ЕАД постъпиха писма от следните участници: 
 9.1. „Булмар МЛ” ООД с вх. № ВК-416 от 02.02.2018 г.;  
 9.2. „Търговска Лига Аптечен Център “ АД с вх. № ВК-415 от 02.02.2018 г.;  
 9.3. „Химимпорт Фарма “ АД с вх. № ВК-460 от 06.02.2018 г.; 
 9.4. „Фьоникс Фарма “ ЕООД с вх. № ВК-491 от 07.02.2018. 
 Комисията пристъпи към разглеждането на допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както 
следва: 
 Участникът „Булмар МЛ “ ООД е представил нов, коректно попълнен, подписан и подпечатан 
ЕЕДОП, с което са изпълнени изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за 
подбор; 
 Участникът „Търговска Лига Аптечен Център “ АД е представил нов, коректно попълнен, подписан и 
подпечатан  ЕЕДОП, с което са изпълнени изискванията на възложителя към личното състояние и 
критериите за подбор; 
 Участникът „Химимпорт Фарма “ АД е представил нов, коректно попълнен, подписан и подпечатан  
ЕЕДОП, с което са изпълнени изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за 
подбор; 
 Участникът „Фьоникс Фарма “ ЕООД е представил нов, коректно попълнен, подписан и подпечатан  
ЕЕДОП, с което са изпълнени изискванията на възложителя към личното състояние и критериите за подбор. 
 С оглед  горното комисията допусна до по- нататъшно оценяване всички участници 
 10. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на участниците. 
Резултатите от проверката комисията отрази в Протокола. 
 11. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП предложени за отстраняване са следните участници, както 
следва: 
 11.1. „Софарма Трейдинг" АД за обособени позиции: 23, 43, 45, 46, 58, 59, 257 и 380: 

 11.1.1. По отношение на обособена позиция 23 участникът е представил Удостоверение от 
упълномощения представител на фармацевтична фирма „Берлин-Хеми” АГ за лекарствения продукт 
„МЕЗИМ ФОРТЕ тб 10000 х 20”,  производство на „Берлин-Хеми” АГ. Видно от документите на участника 
Удостоверението е издадено въз основа пълномощно, издадено от Менарини интернешънъл оперейшънс 
Люксенбург С.А., с което е предоставена представителна власт на упълномощения представител на 
фармацевтична фирма „Берлин-Хеми” АГ по отношение на лекарствени продукти, изброени в приложение 
1 към пълномощното. Оферираният лекарствен продукт „МЕЗИМ ФОРТЕ тб 10000 х 20” не е посочен в 
Приложение 1; 
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 11.1.2. По отношение на обособени позиции с номера: 43, 45, 46, 58, 59, 257 и 380 
участникът не е представил изисканите от възложителя документи, посочени в Раздел II, т. 2.10 от 
Документацията по настоящата обществена поръчка. За същите обособени позиции са подадени оферти и 
от други участници в процедурата, които са представили изисканите от възложителя документи. 

11.2. „Профармация“ ЕООД за обособена позиция 62 - в Техническото си предложение участникът 
е посочил като производител на лекарствения продукт - Sanofi Winthrop Industrie, Франция. Участникът е 
приложил оторизационно писмо от „ОМ Фарма”. След справка в електронния регистър на ИАЛ на адрес: 
http://www.bda.bg/images/stories/documents/register/drugs/details/lf865.htm се установи, че OM Pharma S.A. 
е посочен като друг възможен производител на лекарствения продукт. Участникът не е представил 
документи, доказващи връзката между Sanofi Winthrop Industrie, Франция и  OM Pharma S.A. 

11.3. „Булмар МЛ“ ООД за обособена позиция 188 - предложението на участника не съответства на 
изискванията на възложителя, съобразно приложението на лекарствения продукт. По отношение на 
оферирания от участника лекарствен продукт след справка на официалния сайт на Изпълнителна агенция 
по лекарствата комисията установи, че в Кратката характеристика на продукта е посочено, че не трябва да 
се използва за иригация на перитонеална кухина. 

Оферираният лекарствен продукт не трябва да се ползва за лаваж на перитонеална кухина, а при 
разливането му под пациента е възможно да предизвика кожно дразнене и възпаление. Оферираният 
лекарствен продукт съдържа лимонена киселина, която именно причинява кожни проблеми и прави 
препарата неподходящ за обработка на кухини. При неколкократно третиране са възможни и 
допълнителни реакции, поради повишената киселинност и дразнещото деиствие. 

11.4. „Фьоникс Фарма“ ЕООД за обособени позиции:  78, 80 и 81: 
11.4.1. По отношение на обособена позиция 78 участникът е оферирал лекарствен продукт, който 

не съответства на конкретните изисквания, заложени в техническата спецификация на възложителя за 
конкретно съдържание на аминокиселини, глюкоза и липиди в отделните камери на торбата за 
парентерално хранене; 

11.4.2. По отношение на обособена позиция 80 участникът е оферирал лекарствен продукт, който 
не съответства на конкретните изисквания, заложени в техническата спецификация на възложителя за 
конкретно съдържание на аминокиселини, глюкоза и липиди в отделните камери на торбата за 
парентерално хранене; 

11.4.3.По отношение на обособена позиция 81 участникът е оферирал лекарствен продукт, който не 
съответства на конкретните изисквания, заложени в техническата спецификация на възложителя за 
конкретно съдържание на аминокиселини, глюкоза и липиди в отделните камери на торбата за 
парентерално хранене 
 12. Всички предложения на участниците, с изключение на описаните в т. 11, бяха допуснати до 
оценяване въз основа на критерий най-ниска цена, тъй като съответстват напълно с изискванията на 
възложителя. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определи отварянето на ценовите предложения 
на участниците да се състои на 13.02.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в Пресцентър на първи етаж на 
високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1. Комисията 
уведоми всички заинтересовани лица посредством съобщение, публикувано в профила на купувача на 
08.02.2018 г. 
 13. На 13.02.2018 г. в в Пресцентър на първи етаж на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД се 
проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците, на което присъстваха г-н 
Димитър Минчев - упълномощен представител на „Медекс” ООД и на г-н Тихомир Вичев - упълномощен 
представител на „Химимпорт фарма” АД. Председателят на комисията, г-жа Чобанова, отвори по реда на 
получаване на офертите представените от участниците пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
и оповести ценовите предложения за отделните обособени позиции, за които е допуснат всеки един 
участник. Оферираните цени са нанесени в Таблица Класиране, неразделна част от Протокола, който 
прилагаме към настоящия доклад. 
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 14. На 16.02.2018 г. в деловодството на Възложителя постъпи писмо от „Софарма Трейдинг” АД с вх. 
№ВК-645, с което участникът уведомява МБАЛ „Света Марина” ЕАД, че поради настъпили промени в 
условията на производителя, се отказва от участие в процедурата за обособени позиции: 48; 49; 259 и 260. 
 15. За да направи крайното класиране на участниците въз основа на оферираните от участниците 
цени, комисията извърши следните действия, свързани с преизчисляването на оферираните цени съгласно 
оферираните от участниците разфасовки: 
 15.1. За обособена позиция № 2 (ОП 2) е преизчислена цената на "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като 
са оферирали разфасовка от 30 броя в опаковка; 
 15.2. За ОП 4 е преизчислена цената на "Медекс" ООД, тъй като са оферирали разфасовка от 14 
броя в опаковка; 
 15.3. За ОП 113 е преизчислена цената на "Булмар МЛ" ООД, тъй като са оферирали ампула от 8 мг; 
 15.4. За ОП 131 е преизчислена цената на "Софарма трейдинг" АД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 20 броя в опаковка; 
 15.5. За ОП 164 е преизчислена цената на "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 60 броя в опаковка; 
 15.6. За ОП 166 е преизчислена цената на "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 20 броя в опаковка и цената на "Софарма трейдинг" АД, тъй като са оферирали разфасовка 
от 28 броя в опаковка; 
 15.7. За ОП 173 е преизчислена цената на "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 20 броя в опаковка и цената на "Софарма трейдинг" АД, тъй като са оферирали разфасовка 
от 28 броя в опаковка; 
 15.8. За ОП 174 е преизчислена цената на "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, тъй 
като са оферирали разфасовка от 28 броя в опаковка и цената на "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като са 
оферирали разфасовка от 30 броя в опаковка; 
 15.9. За ОП 189 е преизчислена цената на "Софарма трейдинг" АД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 600 мл.; 
 15.10. За ОП 212 е преизчислена цената на "Медекс" ООД, тъй като са оферирали разфасовка от 20 
броя в опаковка; 
 15.11. За ОП 221 е преизчислена цената на "Медекс" ООД, тъй като са оферирали разфасовка от 5 
броя в опаковка; 
 15.12. За ОП 228 е преизчислена цената на "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, тъй 
като са оферирали разфасовка от 10 броя в опаковка; 
 15.13. За ОП 244 са преизчислени цените на "Медекс" ООД и "Фьоникс Фарма" ЕООД, тъй като са 
оферирали цена за 1 брой, при искани 5 броя в опаковка; 
 15.14. За ОП 246 е преизчислена цената на "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 20 броя в опаковка; 
 15.15. За ОП 271 е преизчислена цената на "Медекс" ООД за опаковка от 10 броя, тъй като са 
оферирали цена за 1 брой; 
 15.16. За ОП 336 е преизчислена цената на "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, тъй 
като са оферирали разфасовка от 30 броя в опаковка; 
 15.17. За ОП 339 е преизчислена цената на "Медофарма" ЕООД, тъй като са оферирали разфасовка 
от 20 броя в опаковка; 
 15.18. За ОП 342 е преизчислена цената на "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, тъй 
като са оферирали разфасовка от 30 броя в опаковка и цената на "Медофарма" ЕООД, тъй като са 
оферирали разфасовка от 30 броя в опаковка; 
 15.19. За ОП 350 е преизчислена цената на "Медофарма" ЕООД, тъй като са оферирали разфасовка 
от 30 броя в опаковка; 
 15.20. За ОП 363 е преизчислена цената на "Медофарма" ЕООД, тъй като са оферирали разфасовка 
от 60 броя в опаковка; 
 15.21. За ОП 378 е преизчислена цената на "Софарма трейдинг" АД, тъй като са оферирали 
разфасовка от 30 броя в опаковка. 

16. След преизчисляването на ценовите предложения, комисията установи, че в предлаганите 
ценови параметри на участниците се съдържат предложения, които подлежат на оценяване и са с повече 
от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
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показател за оценка. На основание чл. 72, ал. 1 ЗОП комисията изиска подробна писмена обосновка за 
начина на тяхното образуване на следните участници: 
 

№ Участник 
Номер на обособена позиция, 
за която се изисква обосновка 

1. „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД 295 

2. „Булмар МЛ“ ООД 189 

3. „Фьоникс Фарма” ЕООД 4, 166, 173, 221 и 225 

4. „Медекс“ ООД 233 

5. „Про фармация” ЕООД 297 

6. „Софарма Трейдинг” АД 223 и 350 

7. „Търговска Лига Аптечен Център “ АД 228 и 229 

 Исканията за обосновка бяха изпратени на 19.02.2018 г. 
 17. В деловодството на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в законоустановения срок постъпиха писма с 
обосновки от следните участници: 
 17.1.Медекс“ ООД с вх. № ВК-700 от 20.02.2018 г.;  
 17.2. „Про Фармация“ ЕООД с вх. № ВК-708 от 20.02.2018 г.;  
 17.3. „Фьоникс Фарма“ ЕООД с вх. № ВК-715 от 20.02.2018 г.; 
 17.4. „Ей енд Ди Фарма България “ ЕАД с вх. № ВК-728 от 21.02.2018 г.; 
 17.5. „Булмар МЛ“ ООД с вх. № ВК-749 от 22.02.2018 г.; 
 17.6. „Търговска Лига Аптечен Център “ АД с вх. № ВК-752 от 22.02.2018 г.; 
 17.7. „Софарма трейдинг“ АД с вх. № ВК-754 от 22.02.2018 г. и с вх. № ВК- 755 от 22.02.2018 г. с 
писмо с вх. № ВК- 755 от 22.02.2018 г. „Софарма Трейдинг” АД уведомява „Света Марина” ЕАД, че отказва 
да сключи договор по отношение на обособена позиция 350, поради променени търговски условия от 
производителя.  

 Kомисията се събра отново на 23.02.2018 г., за да разгледа получените писмени отговори от 
участниците и прие всички представени обосновки. 

 В посоченото в 17.1. писмо „Медекс“ ООД уведомява „МБАЛ „Света Марина” ЕАД, че се отказва от 
по- натъшно участие в процедурата по отношение на обособени позиции 259 и 260, поради променени 
търговски условия за разпространение на лекарствени продукти от страна на съответния производител и 
притежателн на разрешение за употреба, представляващо непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ. 
 17.1. На 26.02.2018 г. в деловодството на Възложителя постъпи писмо от "Търговска лига - 
Национален аптечен център" АД с вх. № ВК-789, с което участникът уведомява МБАЛ „Света Марина” ЕАД, 
че поради настъпила промяна в търговските условия на производителя, се отказва от участие в 
процедурата за обособена позиция 132; 
 17.2. На 26.02.2018 г. в деловодството на Възложителя постъпи писмо от "Фьоникс Фарма" ЕООД с 
вх. № ВК-790, с което участникът уведомява МБАЛ„Света Марина” ЕАД, че поради настъпила промяна в 
търговските условия на производителя, се отказва от участие в процедурата за обособени позиции 114 и 
319. 
 18. Класирането на участниците е съгласно Таблица Класиране, неразделна част от Протокола, като 
цените на участниците класирани на първо и второ място са оцветени съответно в зелен и в жълт цвят. 
 19. Комисията предлага на Директор „Икономически дейности“ да прекрати настоящата обществена 
поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП, поради липса на подадени оферти, по отношение на следните 
обособени позиции: 33,37,38,42,60,67,108,110,118,120,121,138,139,140,142,143,144,145,146,147,152,153,156, 
158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 175, 179, 180, 184, 194, 203, 237, 239, 247, 251, 259, 260, 265, 273, 281, 
293, 304, 315, 319, 324, 325, 334, 340, 353, 355 и 356.  

20. На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на Директор „Икономически дейности“ 
да сключи договор за изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници, за съответните 
обособени позиции, както следва: 
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Класиране първо и второ място по обособени позиции 

Обос. 

поз. 

Номер 

Класиран на първо място Класиран на второ място 

1 2 3 

1 "Б. Браун Медикал" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

2 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

3 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

4 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медекс" ООД 

5 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

6 "Софарма трейдинг" АД няма 

7 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Про Фармация" ЕООД 

8 "Софарма трейдинг" АД няма 

9 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медофарма" ЕООД 

10 "Софарма трейдинг" АД няма 

11 "Софарма трейдинг" АД няма 

12 "Медофарма" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

13 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

14 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

15 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

16 "Софарма трейдинг" АД няма 

17 "Софарма трейдинг" АД няма 

18 "Софарма трейдинг" АД няма 

19 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

20 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

21 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

22 "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД няма 

23 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

24 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

25 "Софарма трейдинг" АД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

26 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

27 "Софарма трейдинг" АД няма 

28 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

29 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

30 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

31 "Софарма трейдинг" АД няма 

32 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

33 няма подадени оферти 

34 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

35 "Софарма трейдинг" АД няма 

36 "Софарма трейдинг" АД няма 

37 няма подадени оферти 



стр. 7 oт 15 

 

38 няма подадени оферти 

39 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

40 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

41 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

42 няма подадени оферти 

43 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

44 "Маримпекс-7" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

45 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

46 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

47 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

48 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медекс" ООД 

49 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медекс" ООД 

50 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

51 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

52 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

53 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

54 "Софарма трейдинг" АД няма 

55 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

56 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

57 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

58 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

59 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

60 няма подадени оферти 

61 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

62 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

63 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

64 "Медекс" ООД няма 

65 "Медекс" ООД няма 

66 "Медекс" ООД няма 

67 няма подадени оферти 

68 "Медекс" ООД няма 

69 "Химимпорт Фарма" АД няма 

70 "Химимпорт Фарма" АД няма 

71 "Химимпорт Фарма" АД няма 

72 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

73 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

74 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

75 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

76 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Б. Браун Медикал" ЕООД 

77 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

78 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

79 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 
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80 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

81 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

82 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

83 "Медекс" ООД няма 

84 "Медекс" ООД няма 

85 "Медекс" ООД няма 

86 "Медекс" ООД няма 

87 "Медекс" ООД няма 

88 "Медекс" ООД няма 

89 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

90 "Медекс" ООД няма 

91 "Медекс" ООД няма 

92 "Медекс" ООД няма 

93 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

94 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

95 "Медекс" ООД няма 

96 "Софарма трейдинг" АД няма 

97 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

98 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

99 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

100 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

101 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

102 "Медекс" ООД няма 

103 "Медекс" ООД няма 

104 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

105 "Медекс" ООД няма 

106 "Софарма трейдинг" АД няма 

107 "Софарма трейдинг" АД няма 

108 няма подадени оферти 

109 "Софарма трейдинг" АД няма 

110 няма подадени оферти 

111 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Маримпекс-7" ЕООД 

112 "Маримпекс-7" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

113 "Булмар МЛ" ООД "Софарма трейдинг" АД 

114 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

115 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

116 "Софарма трейдинг" АД няма 

117 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

118 няма подадени оферти 

119 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД няма 

120 няма подадени оферти 

121 няма подадени оферти 
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122 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

123 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

124 "Софарма трейдинг" АД няма 

125 "Софарма трейдинг" АД няма 

126 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

127 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

128 "Софарма трейдинг" АД няма 

129 "Софарма трейдинг" АД няма 

130 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД "Софарма трейдинг" АД 

131 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

132 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД, "Фьоникс Фарма" ЕООД 

133 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

134 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

135 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД няма 

136 "Софарма трейдинг" АД няма 

137 "Софарма трейдинг" АД "Медекс" ООД 

138 няма подадени оферти 

139 няма подадени оферти 

140 няма подадени оферти 

141 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

142 няма подадени оферти 

143 няма подадени оферти 

144 няма подадени оферти 

145 няма подадени оферти 

146 няма подадени оферти 

147 няма подадени оферти 

148 "Медофарма" ЕООД няма 

149 "Медофарма" ЕООД няма 

150 "Медофарма" ЕООД няма 

151 "Медофарма" ЕООД няма 

152 няма подадени оферти 

153 няма подадени оферти 

154 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

155 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

156 няма подадени оферти 

157 "Софарма трейдинг" АД няма 

158 няма подадени оферти 

159 няма подадени оферти 

160 няма подадени оферти 

161 няма подадени оферти 

162 няма подадени оферти 

163 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 
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164 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

165 "Медекс" ООД няма 

166 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

167 няма подадени оферти 

168 няма подадени оферти 

169 няма подадени оферти 

170 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

171 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

172 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

173 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

174 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

175 няма подадени оферти 

176 "Про Фармация" ЕООД няма 

177 "Про Фармация" ЕООД няма 

178 "Про Фармация" ЕООД няма 

179 няма подадени оферти 

180 няма подадени оферти 

181 "Медофарма" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

182 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

183 "Софарма трейдинг" АД няма 

184 няма подадени оферти 

185 "Софарма трейдинг" АД няма 

186 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

187 "Б. Браун Медикал" ЕООД "Булмар МЛ" ООД 

188 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

189 "Булмар МЛ" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

190 "Булмар МЛ" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

191 "Булмар МЛ" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

192 "Про Фармация" ЕООД няма 

193 "Про Фармация" ЕООД няма 

194 няма подадени оферти 

195 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

196 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

197 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

198 "Софарма трейдинг" АД няма 

199 "Софарма трейдинг" АД няма 

200 "Софарма трейдинг" АД няма 

201 "Софарма трейдинг" АД няма 

202 "Софарма трейдинг" АД няма 

203 няма подадени оферти 

204 "Софарма трейдинг" АД няма 

205 "Софарма трейдинг" АД няма 
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206 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

207 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

208 "Медекс" ООД няма 

209 "Медекс" ООД няма 

210 "Медекс" ООД "Медофарма" ЕООД 

211 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД "Софарма трейдинг" АД 

212 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

213 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

214 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, "Медофарма" ЕООД 

215 "Медофарма" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

216 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

217 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медофарма" ЕООД 

218 "Медекс" ООД няма 

219 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

220 "Софарма трейдинг" АД няма 

221 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медекс" ООД, "Софарма трейдинг" АД 

222 "Про Фармация" ЕООД няма 

223 "Софарма трейдинг" АД "Медофарма" ЕООД 

224 "Софарма трейдинг" АД "Медофарма" ЕООД 

225 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

226 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медекс" ООД 

227 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

228 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

229 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

230 "Медекс" ООД няма 

231 "Химимпорт Фарма" АД няма 

232 "Б. Браун Медикал" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

233 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

234 "Медекс" ООД няма 

235 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

236 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

237 няма подадени оферти 

238 "Софарма трейдинг" АД "Медекс" ООД 

239 няма подадени оферти 

240 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

241 "Софарма трейдинг" АД няма 

242 "Медекс" ООД няма 

243 "Софарма трейдинг" АД няма 

244 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

245 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

246 "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

247 няма подадени оферти 
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248 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

249 "Софарма трейдинг" АД няма 

250 "Химимпорт Фарма" АД няма 

251 няма подадени оферти 

252 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

253 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

254 "Медекс" ООД "Медофарма" ЕООД 

255 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

256 "Софарма трейдинг" АД "Медекс" ООД 

257 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

258 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

259 няма подадени оферти 

260 няма подадени оферти 

261 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

262 "Софарма трейдинг" АД няма 

263 "Софарма трейдинг" АД няма 

264 "Медекс" ООД няма 

265 няма подадени оферти 

266 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

267 "Медекс" ООД няма 

268 "Медекс" ООД няма 

269 "Медекс" ООД няма 

270 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

271 "Медекс" ООД няма 

272 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

273 няма подадени оферти 

274 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

275 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

276 "Про Фармация" ЕООД "Б. Браун Медикал" ЕООД 

277 "Про Фармация" ЕООД "Б. Браун Медикал" ЕООД 

278 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

279 "Медекс" ООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД, "Фьоникс Фарма" ЕООД 

280 "Б. Браун Медикал" ЕООД няма 

281 няма подадени оферти 

282 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

283 "Софарма трейдинг" АД няма 

284 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

285 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

286 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

287 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

288 "Софарма трейдинг" АД няма 

289 "Софарма трейдинг" АД няма 
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290 "Софарма трейдинг" АД няма 

291 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД няма 

292 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

293 няма подадени оферти 

294 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

295 "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

296 "Медекс" ООД няма 

297 "Про Фармация" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

298 "Б. Браун Медикал" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

299 "Софарма трейдинг" АД няма 

300 "Софарма трейдинг" АД няма 

301 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

302 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

303 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

304 няма подадени оферти 

305 "Софарма трейдинг" АД няма 

306 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

307 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

308 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Маримпекс-7" ЕООД 

309 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Маримпекс-7" ЕООД 

310 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

311 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

312 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

313 "Медофарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

314 "Медофарма" ЕООД няма 

315 няма подадени оферти 

316 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

317 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

318 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

319 няма подадени оферти 

320 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

321 "Софарма трейдинг" АД няма 

322 "Софарма трейдинг" АД няма 

323 "Софарма трейдинг" АД няма 

324 няма подадени оферти 

325 няма подадени оферти 

326 "Софарма трейдинг" АД няма 

327 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

328 "Софарма трейдинг" АД няма 

329 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

330 "Софарма трейдинг" АД няма 

331 "Софарма трейдинг" АД няма 
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332 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

333 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

334 няма подадени оферти 

335 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

336 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

337 "Медофарма" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

338 "Медофарма" ЕООД няма 

339 "Медофарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

340 няма подадени оферти 

341 "Софарма трейдинг" АД няма 

342 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

343 "Софарма трейдинг" АД няма 

344 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

345 "Медекс" ООД няма 

346 "Медекс" ООД няма 

347 "Медофарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

348 "Търговска лига - Национален аптечен център" АД няма 

349 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

350 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Медофарма" ЕООД 

351 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

352 "Медофарма" ЕООД няма 

353 няма подадени оферти 

354 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

355 няма подадени оферти 

356 няма подадени оферти 

357 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

358 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

359 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

360 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

361 "Софарма трейдинг" АД няма 

362 "Фьоникс Фарма" ЕООД няма 

363 "Медофарма" ЕООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

364 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

365 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

366 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

367 "Софарма трейдинг" АД няма 

368 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Търговска лига - Национален аптечен център" АД 

369 "Софарма трейдинг" АД няма 

370 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

371 "Софарма трейдинг" АД няма 

372 "Софарма трейдинг" АД няма 

373 "Софарма трейдинг" АД няма 
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374 "Медекс" ООД "Софарма трейдинг" АД 

375 "Софарма трейдинг" АД няма 

376 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

377 "Фьоникс Фарма" ЕООД "Софарма трейдинг" АД 

378 "Софарма трейдинг" АД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

379 "Софарма трейдинг" АД няма 

380 "Про Фармация" ЕООД "Булмар МЛ" ООД 

381 "Софарма трейдинг" АД "Медекс" ООД 

382 "Медекс" ООД няма 

383 "Медекс" ООД "Фьоникс Фарма" ЕООД 

384 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

385 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

386 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

387 "Софарма трейдинг" АД няма 

388 "Медекс" ООД няма 

389 "Софарма трейдинг" АД няма 

390 "Маримпекс-7" ЕООД няма 

391 "Медекс" ООД няма 

21. Комисията представя настоящия доклад за утвърждаване, съгласно чл. 106, ал. 1 ЗОП.
Приложения:
Досие на обществената поръчка;
Оферти 11 броя.

Русана Чобанова  ...................................  

д-р Красимира Ненова, д.м: ................................... 

доц. д-р Йордан Димитров: ................... 
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