
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№РД- 01-71 

 

гр. Стара Загора, 20.12.2019 г. 
 

На основание чл. 22, ал.1, т.6, чл.108, т.1, чл. 109, чл.181, ал.6 от ЗОП и 

Протоколи № 1/12.11.2019 г. и № 2/05.12.2019 г. на комисия, назначена със 

заповед №РД-01-64/12.11.2019 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за 

извършване подбор на участниците в процедурата, разглеждане  и оценка на 

офертите за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара 

Загора през 2020 г.”,  открита с Решение №РД-01-58/16.10.2019 г., 

публикувано в РОП на 16.10.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-

2019-0003, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2020 г.” 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”-АД ГР. СОФИЯ по следните номенклатури от 

техническата спецификация на възложителя: №1; от №3 до №17; №19; от 

№20 до №22; от №24 до №25;  №27; №28; от № 29 до №36; от №39 до №40; 

от №42 до №50; от №53 до №54;  от №56 до №59; от №61 до №65; от №67 

до №68; от №70 до №71   

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2020г.” 

„ДАНСОН-БГ” ООД гр. Радомир по следните номенклатури от 

техническата спецификация на възложителя: №2; №18; №26; №41; №51 и 

№69   

 

МОТИВИ: Комисията е отворила офертите на участниците в 

процедурата и след анализ на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

на възложителя и е установила, че участниците декларират липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Поради 

това комисията е извършила предварителен подбор на участниците и е 

приела, че двамата участници отговарят на изискванията за лично състояние 

и критериите за подбор, поставени от Възложителя,  поради което допуска до 

разглеждане офертите на участниците. 

При спазване на чл. 56 от ППЗОП комисията е разгледала техническите 

предложения на участниците в процедурата и офертите и извършила 

проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 



След анализ на техническите предложения на участниците, комисията 

установява, че  участниците не правят оферта за доставка на лекарствени 

продукти по всички номенклатури от техническата спецификация на 

възложителя, което е в съответствие с дадената им възможност от 

възложителя да правят оферти за част от номенклатурите при спазване на 

установените минимални изисквания. В Протокол №1 на комисията е 

изрично посочено по кои номенклатури е направено техническо предложение 

за доставка на лекарствени продукти от участниците. Комисията установява, 

че офертите на участниците и техническите предложения отговарят на 

предварително обявените условия относно правилата за изготвяне на 

офертата и техническото предложение, по образец на възложителя от 

документацията за обществената поръчка, а предложените лекарствени 

продукти отговарят на изискванията на възложителя по състав /съдържание 

на активно вещество/ и опаковка по техническата спецификация на 

възложителя. Поради това комисията е отворила и разгледала ценовите 

предложения на двамата участници, като е анализирала предложените цени за 

спазване на пределно допустимите цени на лекарствените продукти по 

Приложение №2 към ПЛС. Комисията е извършила класиране на участниците 

по тези номенклатури от техническата спецификация, за които е налице 

предложение за доставка и от двамата участници, съобразно критерия за 

възлагане - икономически най-изгодната оферта, определена по критерий 

„най-ниска цена”. По номенклатурите, за които е налице само едно 

предложение за доставка, комисията е обсъдила предлаганите цени спрямо 

текущите пазарни цени на същите лекарствени продукти и е препоръчала на 

възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка със 

съответния участник.  

След като се запознах с офертите на участниците, споделям изцяло 

констатациите и изводите на комисията и определям изпълнители на 

обществената поръчка. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 

тридневен срок от неговото издаване на  участниците в процедурата. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 и чл.181,ал.8 от ЗОП  и чл. 24, ал. 1, т. 

2 и т. 5 от ППЗОП настоящото решение и протоколите на комисията да се 

публикуват в профила на купувача на адреса на електронната преписка 
https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-HYPERLINK "https://www.csmp-sz.com/profil-na-

kupuvacha/aop-2/%D0%BE%D0%BF-2018-02.html"2/%D0%BE%D0%BF-2018-02.html и в същия ден 

решението да се изпрати на  участниците в процедурата на адреса, посочен от 

тях.  

Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от 

получаването му, съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 

 

 

Д-Р М. ПАВЛОВА    заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП 

Директор ЦСМП-Стара Загора 

 



 


