
ПРОТОКОЛ № 1 

от 

дейността на комисия, назначена със Заповед № 64/26.04.2021 г. за провеждане на вътрешен 
конкурентен избор съгласно Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. и покана с изходящ 
№ 380/15.04.2021 г. с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № 
РД-11-277/22.04.2020 г. за нуждите на „МБАЛ – Христо Ботев" АД, гр. Враца. 

На 29.04.2021 г. от 10:00 часа, комисия в състав: 

Председател: 

1. Мариела Николаева Чанталийска – магистър фармацевт; 

Членове: 

2.  Светлин Красимиров Симеонов – правоспособен юрист; 
3. Таня Пешковска – Мирнова – Директор ФИД; 

Резервни членове:  

4. Мишел Димитров Герасимов – помощник фармацевт; 
5. Мирослава Цветкова Янакиева – главен счетоводител. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти. 

В определения срок са постъпили оферти, както следва: 

1. "АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД 
2. "ЕКОФАРМ" ЕООД 
3. "МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 
4. "МЕДЕКС" ООД 
5. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 
6. "РОШ БЪЛГАРОЯ" ЕООД 
7. "СОЛОМЕД" ЕООД 
8. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД  
9. "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД 
10. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
11. "ДАНСОН - БГ" ООД 
12. "НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ" ЕООД 
13. "ФАРМНЕТ" ЕАД 

 
Комисията премина към разглеждане по същество на съдържанието на представените документи и 
информация от участниците по реда на постъпването на офертите. 



Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на представените 
документи в офертата на участника, установяващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

При извършената проверка бе установено следното: 

1. По отношение на представения ЕЕДОП от "АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД не са констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е 
попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

2. По отношение на представения ЕЕДОП от "ЕКОФАРМ" ЕООД  не са 
констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

3. По отношение на представения ЕЕДОП от "МАРИМПЕКС - 7" ЕООД не са 
констатирани следните нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е 
попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

4. По отношение на представения ЕЕДОП от "МЕДЕКС" ООД не са 
констатирани следните нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е 
попълнен в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

5. По отношение на представения ЕЕДОП от "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД не са 
констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

6. По отношение на представения ЕЕДОП от "РОШ БЪЛГАРОЯ" ЕООД не са 
констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

 
7. По отношение на представения ЕЕДОП от "СОЛОМЕД" ЕООД не са 

констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

8. По отношение на представения ЕЕДОП от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД са 
констатирани  нередовности.  
8.1 Участникът "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД не е представил ЕЕДОП. С 

оглед на което трябва да бъде представен попълнен ЕЕДОП според 
изискванията. 
 

9. По отношение на представения ЕЕДОП от "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД 
не са констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен 
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

10. По отношение на представения ЕЕДОП от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД не са 
констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 



 
 

11. По отношение на представения ЕЕДОП от "ДАНСОН - БГ" ООД не са 
констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

12. По отношение на представения ЕЕДОП от "НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ" ЕООД 
не са констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен 
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

 
13. По отношение на представения ЕЕДОП от "ФАРМНЕТ" ЕАД не са 

констатирани  нередовности. Представеният ЕЕДОП от участникът е попълнен в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 
 

 

Комисията приключи работата си по разглеждане на представените документи в офертите 
на участника, установяващи съответствието с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор. 

В съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП, както и във връзка с установените липси и 
непълноти на информацията и нередовност по отношение на предоставената информация 
във връзка с критериите за подбор, комисията уведомява съответните участници чрез 
съобщение, в което прикачва като файл настоящия протокол и го изпраща на 
потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, като същите 
следва да отстранят непълнотите или несъответствията в срок 5 работни дни, като 
представят нов попълнен ЕЕДОП. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие. 

 
Съставянето на този протокол приключи на 29.04.2021 г. 
 

Председател: 

1. Мариела Николаева Чанталийска 

Членове: 

2.  Светлин Красимиров Симеонов  
3. Таня Пешковска – Миронов 

 

 
 

 



 


