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Утвърждавам:……………… 

Д-р Илиана Михайлова – Тихолова  

Управител на „МБАЛ-Мездра” ЕООД 

 

 

ДОКЛАД 

 

oт работата на комисия, назначена със заповед № 27/05.03.2015 год., на 

управителя на „МБАЛ–МЕЗДРА”ЕООД за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени средства, 

инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите 

на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16”, 

открита със Решение № 8/20.01.2015 год. 

  

Уважаема госпожо Михайлова, 

 

Настоящият доклад е съставен и подписан от председателя на комисията 

на 08.04.2015 год., като неразделна негова част са протоколи №1, №2, №3  и №4.  

Председател: Виктория Данчева Данкова – юрист, експерт към АОП. 

Членове: Стела Цветкова – организатор стопански дейности „МБАЛ-

Мездра” ЕООД; 

                  Николина Кадийска – главен счетоводител „МБАЛ-Мездра” 

ЕООД;  

                  Лилия Василева – ръководител на болнична аптека “МБАЛ-

Мездра”ЕООД; 

                  Цветелина Здравкова Иванова – Финансов контрольор към 

Община Мездра. 

 

 

След като бяха подробно разгледани документите на участниците, 

комисията констатира, че съгласно критериите за оценка на офертата заложени в 

документацията за възлагане на обществена поръчка „Доставка на лекарствени 

средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества 

за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 

до 16”, гр. Мездра” офертите на участниците се оценяват и класират според 

критерии „най-ниска цена” по следната формула: 

ФП = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където:  

Цi е предложената цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; 

Цmin е минималната предложена цена за изпълнение на обществената 

поръчка в лева без ДДС от участник в процедурата. 
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За Обособена позиция №1 Антиацидни препарати, лекарства за 

лечение на пептична язва и метеоризъм, спазмолитични и 

антихолинергични средства и препарати засилващи перисталтиката 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №2 Препарати за лечение на жлъчка и черен 

дроб, лаксативни средства, антидиарични, чревни противовъзпалителни 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №3 Антидиабетични лекарствени средства 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №4 Витамини, минерални добавки, други 

средства повлияващи метаболизма 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

За Обособена позиция №5 Плазмени заместители и инфузионни 

разтвори 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №6 Препарати, повлияващи сърдечно-съдовата 

система 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №7 Дерматологични средства 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №8 Антибактериални препарати 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 
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Обособена позиция №9 Антимикотични средства за системно 

приложение, антимикобактерийни средства, антивирусни препарати за 

системно приложение,  имунни серуми и имуноглобулини, ваксини 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №10 Противовъзпалителни и антиревматични 

продукти, антиподагриозни препарати, антипротозойни препарати 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №11 Анестетици и миорелаксанти 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 

II-ро място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №12 Аналгетици 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №13 Други препарати, повлияващи нервната 

система 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №14 Назални препарати, отологични средства, 

антиасматични средства, експекторанти, антихистаминови препарати за 

системно приложение 

I-во място„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №15 Други медикаменти и контрастни средства 

I-во място „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София 

 

Обособена позиция №16 Препарати за третиране на рани и оперативно 

поле 

I-во място „Фаркол” АД гр.Бургас 
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Комисията предлага на управителя на „МБАЛ–Мездра” ЕООД, 

за обособена позиция № 1 да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за 

обособена позиция № 2 да сключи договор със „Фьоникс фарма ” ЕООД 

гр.София, за обособенa позиция № 3 да сключи договор с „Фьоникс фарма 

” ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 4 да сключи договор с 

„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 5 да сключи 

договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособенa позиция № 6 да сключи 

договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, за обособена позиция № 7 

да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена позиция № 8 да 

сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособенa позиция № 9 да 

сключи договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София,  за обособена 

позиция № 10 да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена 

позиция № 11 да сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас, за обособена 

позиция № 12 да сключи договор със „Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София, 

за обособенa позиция № 13 да сключи договор с „Фьоникс фарма ” ЕООД 

гр.София, за обособенa позиция № 14 да сключи договор с „Фьоникс 

фарма ” ЕООД гр.София, за обособенa позиция № 15 да сключи договор с 

„Фьоникс фарма ” ЕООД гр.София и  за обособена позиция № 16 да 

сключи договор с „Фаркол” АД гр.Бургас.  

 

 

 

 

Председател:  

Виктория Данкова…………………………….. 


