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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МОНТАНА 

3400, град Монтана, ул. “Сирма войвода” № 2, п. к. 232, /факс 096 300 306,  
e-mail: smpmontana@data.bg 

 

 
Вх. № РД-01-67-1/27.07.2021г. 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ! 
     /п/ 
Д-р Серьожа Ценков 
Директор ЦСМП - Монтана 
 

П Р О Т О К О Л 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-67/20.07.2021г. на 
Директора на ЦСМП – Монтана за изпълнение на възложените функции по 
провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за 
определяне на изпълнител по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. 
и по Покана с изх.№ 03-206/08.07.2021г. с предмет „Сключване на Рамкови 
споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната 
система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на 
ЦСМП – Монтана“ 
 
Комисията е в състав: 
Председател: 
      Заличена информация 
Членове: 
1.    
2.       във връзка с ЗЗЛД 
3.    
Резервен председател: 
 
Резервни членове:   и Регламент (ЕС) 2016/679 
1. 
2. 
 Комисията се събра и започна първия етап от своята работа на 20.07.2021 
година в 10:00 часа в счетоводството на ЦСМП – Монтана. На заседанието 
присъстваха всички членове на комисията: Цветанка Пенкова – главна 
медицинска сестра; Коста Костов – адвокат; Любка Бориславова – технически 
секретар и Анюта Лазарова – счетоводител. 

Председателят на комисията се увери, че всички членове на комисията 
имат отличен достъп и видимост към електронната система. 

Комисията се запозна с изпълнителите по Рамково споразумение № РД-
11-277/24.06.2020г. и лекарствените продукти по него, за които ЦСМП – Монтана 
е подало заявка.  

Комисията отвори Единната национална платформа за търговия с 
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България 
и видя, че е постъпила една оферта в електронната система до изтичане на 
обявения срок /19.07.2021г. 23:59 часа/, а именно: 

1. „Софарма Трейдинг“ АД с вх. № О18310 от 11.07.2021 г., 15:06 часа. 
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Председателят и членовете на комисията, подписаха декларации за липса 
на обстоятелствата по чл.103, ал. 2 от ЗОП. 

I. Комисията пристъпи към отваряне офертата на участника „Софарма 
Трейдинг“ АД, която съдържа: 

- Заявление за участие 
- Техническо предложение 
- Предлагани ценови параметри. 
Комисията отвори заявлението за участие и установи, че то отговаря на 

поставените условия. 
 Офертата на „Софарма Трейдинг“ АД постъпила в електронната система с 
вх. № О18310 на 11.07.2021г. в 15:06 часа е пълна и съдържа необходимите 
документи и информация, с оглед на което комисията реши да допусне 
участника до разглеждане на техническото му предложение. 
 II. Комисията пристъпи към отваряне на Техническото предложение на 
участника „Софарма Трейдинг“ АД, като установи, че то отговаря на поставените 
условия и участника декларира следното: 

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и 
в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на 
възложителя. 

2. Декларираме, че към датата на всяка доставка до лечебните заведения 
- възложители остатъчният срок на годност на предложените от нас лекарствени 
продукти ще е не по-кратък от 40% от обявения от производителя. 

3. Декларираме, че към датата на всяка доставка до лечебните заведения 
- възложители остатъчният срок на годност на предложените от нас биопродукти 
и/или биоподобни продукти ще е не по-кратък от 20% от обявения от 
производителя. 
 В резултат на извършената преценка комисията реши да допусне 
участника до следващ етап – отваряне на ценовото предложение. 
 III. На 20.07.2021 година в 13:00 часа в съответствие с предварително 
обявения график, посочен в електронната система, комисията започна 
следващия етап от работата си. Когато ценовата оферта стана видима в 
електронната система, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 
ценовото предложение на участника: 
„Софарма Трейдинг“ АД 
 = N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 

Предложението на участника отговаря на изискванията и комисията го 
допуска до класиране. 

Системата автоматично класира във възходящ ред ценовите 
предложения, като на първо място класира участника, предложил най-ниска 
цена, временното класиране е следното: 
Първо място 
„Софарма Трейдинг“ АД 
 = N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 
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Комисията реши електронния търг да бъде проведен както следва: 
Начална дата – 20.07.2021г.,14:00 часа 
Крайна дата – 23.07.2021г., 16:29 часа 
Стъпка за промяна на цената – 0,05% 

Председателят на комисията изпрати чрез електронната система Покана 
за провеждане на електронен търг до участника в процедурата по вътрешен 
конкурентен избор, в която посочи началото и края на търга, както и стъпката за 
промяна. 
 С това на 20.07.2021г. комисията приключи своята работа и насрочи дата 
на следващото заседание – 26.07.2021г. от 10:00 часа за класиране на 
изпълнителите, участвали в електронния търг. 

IV. На 26.07.2021г. в 10:00 часа комисията продължи своята работа на 
етап електронен търг. Един от членовете на комисията – Анюта Лазарова – 
счетоводител е в отпуск и беше заменена от резервния член – Соня Цветкова – 
управител склад, същата след като се запозна с участника в процедурата 
попълни декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 Председателят на комисията отвори цените на участника, предложени на 
етап електронен търг. Електронната система извърши класиране на 
изпълнителите, участвали в електронния търг. Класирането се извършва в 
електронната система, чрез методи за автоматично оценяване на представените 
в офертите нови, по-ниски цени при стъпка на промяната на цената – 0,05%, в 
резултат на което се получи следното класиране: 
Първо Място 
„Софарма Трейдинг“ АД 
 = N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 
 Въз основа на полученото класиране и на основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от 
ЗОП, комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител и да 
сключи договор с предмет „Сключване на Рамкови споразумения за периода 
01.01.2020 г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система за закупуване на 
противотуморни лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Монтана“ по 
Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. с участника класиран на първо 
място „Софарма Трейдинг“ АД. 
  

Комисията приключи работа на 26.07.2021г. в 10:30 часа 
 
 
 
КОМИСИЯ: Председател:  Заличена информация 
   

Членове: 1.  
   във връзка с ЗЗЛД 
  2. 
 
  3.  и Регламент (ЕС) 2016/679 

 
 


