
“МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД НОВИ ПАЗАР
9900 Нови пазар ул “Христо Ботев” № 22 Тел (0537)2-20-92 

Факс (0537)2-22-08 E-mail:mbalnp@abv.bg

З А П О В Е Д
№  580 /12.11.2015 г. 

гр.Нови пазар

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл.73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 69, ал.2, 
т.1 от ЗЛЗ и отразени резултати в протокол № 1/28.10.2015г. и №2/03.11.2015г. на 
комисия, назначена със Заповед № 555/28.10.2015 г. за възлагане на обществена 
поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите 
на ” МБЛЛ Д-р Добри Берое"ЕООД, гр.Нови пазар" открита с Решение № 
493/28.09.2015г. и публикувано обявление на 28.09.2015г.

О Б Я В Я В А М :

I  Класирането на участниците в пуоиедууата:
На първо място - ‘ ФАРКОЛ” АД, гр. БУРГАС , с предложена цена

130 719.38 лв без ДДС.
I I  Участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител -

„ФАРКОЛ” АД, гр. БУРГАС.
III. Отстранен участник:
1. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София, с оферта вх.№ 1572/26.10.2015г., 

09:20ч.;
Мотиви за отстраняване:
На основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, се отстраняване от участие в 

процедурата участника -„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София, поради 
обстоятелството, че същият е предложил в Ценовата си оферта, нулеви единични цени 
(0.00 лв.) за изпълнение на обществената поръчка за доставка на следните артикули:
№ 420, 438, 439, 458, 459, 480 и 507 от Приложение №16-1 и не е оферирал изцяло 
позиция с №507 от Приложение №16-1 и с това офертата му не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя, заложени в утвърдената 
документация за участие - том IV. Указания за участие и указания за подготовка на 
офертата, раздел II. Цена и начин на плащане, т. 1. Стойност на поръчката, изр.4.

Участникът е оферирал нулеви единични цени (0.00 лв.) за изпълнение на 
обществената поръчка за доставка на следните артикули: № 420, 438, 439, 458, 459, 480 
и 507 от Приложение №16-1. Също така участникът е оферирал и цени за отделните 
доставки от 0.01 лв., 0,02лв. и 0,03лв. Съгласно чл. 24 от Закона за Българската народна 
банка, уреждащ минималната допустима единица в страната, паричната единица на 
Република България е левът, разделен на 100 стотинки. Единствената величина, по- 
ниска от 0.01 лв. е 0.00 лв. Съгласно наложената практика от Върховен 
административен съд и Комисия за защита на конкуренцията посочването на цена под
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0.01 лв. без ДДС е равнозначно на липсващо ценово предложение, като съдържащите я 
оферти следва да бъдат отстранени. (Решение №851 на ВАС и Решение №564 на КЗК ). 
Съгласно § 1, т.1б от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки 
договор за обществена поръчка е възмезден писмен договор между един или повече 
изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки 
или предоставяне на услуги, сключен по реда на закона. Ценовата оферта на участника 
е в противоречие на легалната дефиниция на договор за обществена поръчка, който по 
правило има възмезден характер. В конкретния случай офертата не отговаря на 
изискванията на възложителя, тъй като на практика не съдържа ценови предложения по 
отношение на артикулите с посочени нулеви цени (0.00 лв.).При нулеви стойности няма 
как да се извърши коректно сборуване на крайната обща цена за изпълнение на 
поръчката и същата би била нереално ниска и несъпоставима с останалите оферти. С 
оглед гореизложеното посочването на нулева цена за някой от предложените артикули 
е недопустимо.

Участникът в Ценовото си предложение е пропуснал да оферира изцяло 
позиция с №507, като не е попълнил колоните: Търговско наименование. Лекарствена 
форма, производител и цени, с което предложението му е непълно и отново неотговаря
на предварително обявените условия на Възложителя.

IV  Орган« който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията;
Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” № 18;
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: www.cpc.bg
Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 120, ал. 5, т.4, предл.1 от ЗОП -  десет

дневен от уведомяването.
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящата заповед да се изпрати в тридневен

срок до заинтересованите участници.
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