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„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със 
седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, 

ет.4,   вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №201964523, 
тел./факс:032/656600,  Email: medline_clinic@abv.bg; официален сайт на Възложителя: 

http://medline.bg 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  

Р Е Ш Е Н И Е 
№40 от 12.08.2016г. 

 
За класиране и обявяване на изпълнител на обществена поръчка- открита  

процедура по реда на ЗОП 
  

 
 
    Подписаният, Д-р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ, Изпълнителен 
директор на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
МЕД ЛАЙН КЛИНИК” ООД, със седалище и адрес на управление: град 
Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4,   вписано в 
Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №201964523, в  
качеството  на  Възложител  по смисъла на чл.7, т.3  от  ЗОП (класически), във 
връзка с открита процедура по провеждане на обществена поръчка с Решение 
№ 31 от 05.04.2016г. на Изпълнителният директор  на „МБАЛ МЕД ЛАЙН 
КЛИНИК”АД, публикувано в регистъра на АОП с №725750/05.04.2016г.  и на 
интернет страницата на възложителя в „Профила на купувача” и Обявление за 
участие в обществена поръчка, публикувано в електронен вид на страницата 
на Агенция по обществени поръчки по номера на процедурата 
№725753/05.04.2016г.  и на интернет страницата на възложителя в „Профила 
на купувача”, с уникален номер на поръчката в АОП № 04700-2016-0001, и 
изпратено на 05.04.2016г. обявление за ОП за публикуване в Официалния 
вестник на Европейския съюз, публикувано с № 2016/S 070-122000 на 
09.04.2016г., с предмет:  
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И 
ДЕЗИНФЕКТАНТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на 
управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, 
ет.4,  с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ 
ПОЗИЦИИ: 
Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на 
общоболнични лекарствени средства,  разделени в 334 номеклатурни единици, 
описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена 
Спецификация  на видовете и количествата – Приложение №1 към 
документацията;   
Обособена  позиция №2:  Периодични доставки по заявка на Възложителя на 
медицински консумативи,  разделени в 253 номеклатурни единици, подробно 
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описани съгласно приложена Спецификация  на видовете и количествата –  
Приложение №2 към документацията; 
Обособена  позиция  №3:  Периодични доставки по заявка на Възложителя на 
дезинфектанти,  разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани 
съгласно  приложена Спецификация  на видовете и количествата – 
Приложение №3 към документацията, 
  на основание чл. 38, т.1 и т.5 и чл. 73, ал.1 и ал.3 от ЗОП(отм. ДВ 
бр.13 от 16.02.2016г. в сила от 15.04.2016г., но съгласно §18 от ПЗР на 
ЗОП/обн.ДВ бр.13/2016г./ възлагането на обществени поръчки, за които до 
влизане в сила на новия ЗОП е взето решение за откриване, се довършват по 
досегашния ред на отменения ЗОП), издавам настоящето Решение за 
обявяване на участниците, класирани на първо място и определени за 
изпълнители на обществена поръчка за Обособени позиции №1, Обособена 
позиция №2 и  Обособена позиция №3 
   Обявлението за открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка е публикувано  в Агенция по обществените поръчки под № 725753/ 
05.04.2016г. повече от 40 дни преди крайният срок за получаване на офертите 
– до 16:30 часа на 19.05.2016 година, съгласно изискванията на чл.64, ал.1 и 
ал.3 от ЗОП/отм./. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен 
път до документацията за участие в процедурата, като условията и 
документацията за участие в процедурата е публикувана на официалния адрес  
на Възложителя http://www.medline.bg. 
  I. В определеният срок за представяне на оферти  - до 16:30 часа 
на 19.05.2016г., в  „МБАЛ  МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД,  със седалище и адрес 
на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” 
№37, ет.4, е подадена 1/една/ оферта по трите обособени позиции, заведена с 
входящ номер № 15 от 19.05.2016г. в 12:37 часа, от „ФАРМА ХОСПИТАЛ“ 
ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, р-н „Централен“, ул. 
„Филип Македонски” № 37, с електронна поща /е-mail/: nasko_tod@abv.bg, 
вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК 
№202316497, с Управител Атанас Тодоров Даракчиев, документи подадени за 
Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция №3. 
   Със Заповед №37/20.05.2016г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ  МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, на основание чл.34 от ЗОП(отм.), е 
назначена комисия, която в открито заседание на 20.05.2016г. от 13:30 часа,  
по реда на чл.68 от ЗОП(отм.) е пристъпила към отваряне на плика с офертата   
на участника, като е констатирала, че съдържа запечатани, непрозрачни 
пликове №1, №2 и №3, които са подписани от членовете на комисията.  
Отворени се пликове №2 на участника с „Предложенията за изпълнение на 
поръчката“ по трите обособени позиции и са подписани документите от 
членовете на комисията, след което комисията е отворила плик №1 
„Документи за подбор“ на участника и е оповестила документите, които той 
съдържа, и е проверила съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП(отм.). На заседанието не е присъствал управителя или упълномощен 
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представител на участника, . След извършване на тези действия е приключила 
публичната част от заседанието на комисията.  
  Комисията в закрито заседание е разгледала представените от 
участника в Плик №1 документи и информация за подбор по обособените 
позиции, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, 
като е съставен Протокол №1. От участника са представени необходимите 
документи за допустимост, съгласно разпоредбите на ЗОП и указанията на 
Възложителя за участие в процедурата и подготовка на офертата, които 
подробно са описани в Протокол №1, не е установена липса на документи 
и/или несъответствия с критериите за подбор на Възложителя, или друга 
нередовност. След това комисията е разгледала техническите предложения на 
участника за изпълнение на поръчката, поставени в плик №2, по съответната 
обособена позиция. В техническите предложения за изпълнение на поръчката 
са представени подробни Технически спецификации на видовете лекарствени 
продукти, медицински консумативи и дезинфектанти, които отговарят на 
изискванията на Възложителя, Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина и други нормативни актове, като подробно са описани в Протокол 
№1 предложенията на участника. С оглед факта, че по всяка обособена 
позиция има само един участник, не са налице обстоятелства по чл.70 от ЗОП.   
 
  По допустимостта на кандидата: 

   Допуснат е  участника за трите обособени позиции, за които е 
подал оферта, до разглеждане на ценовите му предложения, тъй като от него 
са представени всички изискуеми документи, предложения за изпълнение на 
поръчката по трите обособени позиции, в съответствие с изискванията на 
Възложителя. С оглед разпоредбата на чл.69а от ЗОП(отм.), комисията е 
обявила датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти –05.08.2016г. 
от 14.00 часа, в сградата на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК“ООД, в град 
Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4. Съгласно 
разпоредбата на чл.69а, ал.4 от ЗОП(отм.), с оглед обстоятелството, че 
критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти, комисията е съобщила на участника резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели, различни от цената като 
поради фактът, че за всяка една обособена позиция има една подадена оферта 
от единствения участник и само едно техническо предложение, по критерий 
„Срок на доставка“   участника получава за всяка обособена позиция 
максималния брой  40 точки. 
   Комисията е изпратила на участника по електронната поща Писмо 
с Изх.№ 282/02.08.2016г., с приложен  Протокол №1/20.05.2016г. с 
вх.№26/02.08.2016г., в който е обявена датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите оферти, както и оценяването на техническите предложения на 
участника по  показателя, различен от цена. Съгласно разпоредбата на чл.69а, 
ал.3 от ЗОП (отм.) повече от два работни дни преди датата на отваряне на 
ценовите оферти, комисията е обявила и  чрез съобщение в Профила на 
купувача датата, часа и мястото на отварянето. От участника е върнато 
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съобщение на 02.08.2016г., че е получил Протокол №1 на комисията и е 
редовно уведомен за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите 
предложения, поради което на 05.08.2016г. е проведено заседание и комисията 
е пристъпла към отварянето на Пликове №3 на участника, по реда на 
обособените позиции и е обявила предложените от него цени. На откритото 
заседание не е присъствал управителя, или упълномощен представител на 
участника, нито представители на юридически лица с нестопанска цел и на 
средствата за масово осведомяване.  

След разглеждане на представените от участника ценови 
предложения по трите обособени позиции, е констатирано, че всички 
отговарят на изискванията, посочени в документацията, включват пълния обем 
лекарства, съответно медицински консумативи и дезинфектанти по 
техническата спецификация за конкретната обособена позиция. Съгласно 
условията във всички ценови предложения е посочено, че валидността на 
офертата ще бъде 200 дни от крайния срок за получаване на оферти, който 
срок не е изтекъл. Отразено е, че  са включени всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и гарантира, 
че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
офертата, съгласен е с начина на плащане на доставките, установен от 
Възложителя и с всички условия, посочени в документацията. Всички 
предложени от участника лекарствени продукти, които са с държавно 
регулирана цена, съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ, са включени в Позитивния 
лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и №2 от 
офертата и участника е посочил цени не по-високи от договорените с НЗОК 
към датата на подаване на офертата. С оглед факта, че по всяка обособена 
позиция има само един участник, не са налице обстоятелства по чл.70 от ЗОП. 
От участника са представени необходимите документи за допустимост, 
съгласно разпоредбите на ЗОП и указанията на Възложителя за участие в 
процедурата и подготовка на офертата. Техническите и ценовите предложения 
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията, 
поради което на основание чл.71, ал.1 и ал.3 от ЗОП (отм.), комисията 
единодушно е решила да допусне до класиране участника, представил 
оферта по трите обособени позиции и в протокол подробно са описани 
направените ценови предложения.  
   На основание чл.71 и чл.72 от ЗОП (отм.), комисията е съставила 
Протокол №2/12.08.2016г., с вх.№27/12.08.2016г. за разглеждането, 
оценяването и класирането на ценовите офертите, като данните са подробно 
посочени в протокола и е извършено класиране на участника съобразно 
методиката за определяне на комплексна оценка по критерия икономически 
най-изгодна оферта, с два показателя, съгласно обявените условия на 
Възложителя:  К1-„Предложена цена по обособената позиция“ с максимален 
брой точки 60 и относителна тежест 60% и  К2-„Срок на доставка“ с 
максимален брой точки 40 и относителна тежест 40%. С оглед 
обстоятелството че по всяка една обособена позиция е подадена оферта само 
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от един участник, по трите обособени позиции, участникът получава 
максимален брой точки – 100. 

  
  II.  Класирам участника в процедурата съгласно изискванията на ЗОП 
(отм.) и Възложителя, в съответствие с обявената в документацията методика 
за определяне на комплексна оценка и определям за Изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА 
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ 
КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА 
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН 
КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район 
„Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4,  с ЕИК №201964523, С   3 
(ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва: 
   По Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на 
Възложителя на общоболнични лекарствени средства,  разделени в 334 
номеклатурни единици, описани с международните им непатентни 
наименования, съгласно приложена Спецификация  на видовете и 
количествата – Приложение №1 към документацията – единствения участник 
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град 
Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Филип Македонски” № 37, с електронна поща 
/е-mail/: nasko_tod@abv.bg, вписано в Търговския регистър към „Агенция по 
вписванията” с ЕИК №202316497, с Управител Атанас Тодоров Даракчиев,   с 
предложена цена  1 066 053,86лв. без ДДС, съответно 1 279 264.63лв. с ДДС, 
с общ сбор 100.00 точки. 
 
   Обособена  позиция №2:  Периодични доставки по заявка на 
Възложителя на медицински консумативи,  разделени в 253 номеклатурни 
единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация  на видовете и 
количествата –  Приложение №2 към документацията - единствения участник 
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град 
Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Филип Македонски” № 37, с електронна поща 
/е-mail/: nasko_tod@abv.bg, вписано в Търговския регистър към „Агенция по 
вписванията” с ЕИК №202316497, с Управител Атанас Тодоров Даракчиев,  с 
предложена цена 519 312,60лв. без ДДС, съответно 623175.12лв.  с ДДС, с 
общ сбор 100.00 точки. 
 
   Обособена  позиция  №3:  Периодични доставки по заявка на 
Възложителя на дезинфектанти,  разделени в 24 номеклатурни единици, 
подробно описани съгласно  приложена Спецификация  на видовете и 
количествата – Приложение №3 към документацията - единствения участник 
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град 
Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Филип Македонски” № 37, с електронна поща 
/е-mail/: nasko_tod@abv.bg, вписано в Търговския регистър към „Агенция по 
вписванията” с ЕИК №202316497, с Управител Атанас Тодоров Даракчиев,  с 
предложена цена 92 055,80лв. без ДДС, съответно 110466.96лв. с ДДС, с общ 
сбор 100.00 точки. 
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  На основание чл.73, ал.3 от ЗОП (отм.), настоящето решение  
да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участника, за сведение 
и изпълнение; да се публикува в Профила на купувача на сайта на „МБАЛ 
МЕД ЛАЙН КЛИНИК“АД. 
   
   На основание чл.41а, ал.1, т.2 от ЗОП (отм.), Възложителят 
може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 
дневния срок от уведомяването на участника по чл.41, ал. 3 от ЗОП (отм.), 
когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован 
участник и няма заинтересовани кандидати, с оглед на това да се 
сключат договори с класираният единствен участник по трите обособени 
позиции, след представяне на необходимите документи по чл.47 от ЗОП и 
гаранция за изпълнение на договорите.  

 
 

 
Изпълнителен директор на „МБАЛ  МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД 
 
 
_______(п)______  /Д-р Невен Енчев/ 
 
 

 
 Подписът е  заличен  съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.22б, ал.3 от ЗОП 
 


