
ПРОТОКОЛ №1 

от 

дейността на комисия, назначена със Заповед № 53/17.03.2021г. за провеждане на 
вътрешен конкурентен избор съгласно Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. и 
покана с изходящ № 22/09.03.2021. с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти по 
Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Белене" ЕООД“ 

На 09.03.2021г. от 14:00 часа, комисия в състав: 

Председател: 

1. Д-р Павлин Калчев Калчев – лекар  

Членове: 

2. Светлин Красимиров Симеонов – правоспособен юрист; 

3. Нина Снгелова Ангелова – главна медицинска сестра 

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти. 

В определения срок са постъпили оферти, както следва: 

1. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
 

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

1.  Офертата на "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД е пълна и съдържа всички 
необходими документи и информация; 

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: 

По отношение на представените от участника прикачени файлове на попълнен 
ЕЕДОП, не са констатирани липси/непълноти на информацията. Представените ЕЕДОП-и 
от участника 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.  Комисията взе решение да допусне участника до 
разглеждане на техническите му предложение. По отношение на представената 
информация в техническото предложение на участника, комисията констатира, че: 

Комисията взе решение да допусне единствения участник до разглеждане на 
техническото предложение. По отношение на представената информация в 
техническото предложение на участника, комисията констатира, че: 

Участникът "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД е декларирал и се е съгласил с 
условията на възложителя и Рамковото споразумение в техническото предложение; 

 Комисията извърши проверка на ценовото предложение на "ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  за пълнота и съответствие на съдържанието му съгласно условията на 
Възложител и заложените изисквания в Рамковото споразумение. 

 
Налично е следното ценово предложение: 

Предлагани ценови параметри 

        
АТС INN 

Начин на 
приложение Забележка 

Мярк
а Статус 

Ед.цена без 
ДДС 

Ед.цена с 
ДДС 

R03BA0
2 

Budesoni
de инхалаторна 

Inhalation 
powder mg 

Валиде
н 0,565000 0,678000 

 
След извършената проверка комисията констатира, че ценовото предложение на 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД отговаря на условията. 
 
Комисията взе решение и изпрати покана за електронен търг до участника. 

Поканата е автоматично генериран документ в електронната система и съдържа 
резултата от първоначалната оценка на всяка оферта, реда за свързване към 
използваното електронно оборудване, дата и час за начало на електронния търг - 
09.03.2021 г., 15:09 часа, стъпката за наддаване - 0,05% (равна на определената от 
министъра на здравеопазването), както и начина на приключване на електронния търг 
на 16.03.2021., 23:59 ч. 

 
Заседанието на комисия приключи на 09.03.2021 г., в 14:30 часа. 

 
КОМИСИЯ:  
 
Председател: 

1. Д-р Павлин Калчев  



Членове:  

2. Светлин Симеонов 

3. Нина Ангелова 

 
 

 


