ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 09.07.2019 година, в 11,00 часа в СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. Велико
Търново, се открива заседание на Комисия, назначена със заповед № 278/09.07.2019 година
на Управителя на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, за да разгледа, оцени и класира
постъпилите предложения от участници в открита процедура за обществена поръчка с
предмет доставка на медикаменти, уникален номер от Регистъра на АОП 00948-2019-0002.
Комисията е в слединя състав:
Председател: Цветелина Станчева Димитрова- адвокат
Членове: Георги Николов Буковски;
Вирджиния Христова Славкова – Методиева- старша сестра;
В съответствие с решението на Възложителя № 238/05.06.2019 г. за откриване на процедура
за обществена поръчка с предмет - "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА
НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД ", комисията открива своето заседание.
Целта на комисията е разглеждане, оценка и класиране на подадените от кандидатите за
изпълнители оферти за участие в процедурата. След като членовете на комисията
представиха декларации, съобразно изискванията на чл. 103, ал.2 от ЗОП, комисията започна
своята работа с приемане на постъпилите предложения. Комисията констатира, че за участие
в заседанието й не са изпратени представители на подалите оферта участници. Трети лица
или представители на медии също не са заявили участие в заседанието на комисията.
Председателят на комисията подписа приемо- предавателен протокл за получаване на
офертите. В 11,20 часа, комисията пристъпи към отваряне на предложенията по реда на
тяхното постъпване. Комисията констатира, че до крайният срок, обявен от възложителя15,00 часа на 03.04.2019 г. в СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД са постъпили 3
предложения. Предолженията са поставени в опаковки с ненарушена цялост. Комисията
констатира, че предложенията са внесени в указания в обявлението и условията на
възложителя срок. Предложенията ще бъдат отваряни по реда на входирането им, както
следва:
Предложение вх. № 736/28.06.2019 г. от „МЕДОФАРМА“ ЕООД, със седалище и
адрес за кореспонденция: гр. София, ЖК „Младост“ 1784 бл. 38Б. Офертата е представена в
непрозрачен кафяв плик, съдържащ червена папка с документи и кафяв плик с ненарушена
цялост, озаглавен “Предлагани ценови параметри“. Участникът е посочил адрес за
кореспонденция, предмета на поръчката. Всички членове на комисията подписаха
техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото предложение.
Предложение вх. № 755/04.07.2019 г. от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с адрес за
кореспонденция: София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,
ет.12. Офертата е представена в непрозрачен кафяв плик, съдържащ оранжева папка с
документи и кафяв плик с ненарушена цялост, озаглавен “Предлагани ценови параметри“.
Участникът е посочил адрес за кореспонденция, предмета на поръчката. Всички членове на

комисията подписаха техническото предложение на всяка страница и плика с ценовото
предложение.
В 11,30 часа на 09.07.2019 г., Председателят на комисията обяви пред
присъстващите приключването на публичната част от заседанието на комисията и
съобщи, че комисията на закрито заседание ще разглед адокументите по чл. 39, ал.2 от
ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията за личното състояние и
критериите за подбор, обявени от възложителя.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа документите
по чл.39, ал.2 от ППЗОП на всички участници за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:
I. За участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция:
гр. София, ЖК „Младост“ 1784 бл. 38Б, представляван от Георги Китанов- упълномощен
представител.
Участникът е представил оферта за номенклатурни единици, посочени в
приложение № 1. На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа документите оп
чл. 39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника за съответствие с изискванията за лично
състояние и критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши
проверка в Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени разрешения за търговияна
едро с лекарствени продукти. В резултат на проверката не са установени несъответствия.
При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими
документи и участникът „МЕДОФАРМА“ ЕООД отговаря на изискванията за лично
състояние и критерии за подбор.
II. За участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, комисията установи от приложените
към офертата документи, че е със седалище и адрес на управление- гр. София 1756, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, представлява се от
Димитър Георгиев Димитров. Участникът е представил оферта за номенклатурни единици,
посочени в приложение № 1. На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа
документите оп чл. 39, ал.2 от ППЗОП, представени от участника за съответствие с
изискванията за лично състояние и критерии за подбор. На основание чл. 54, ал.13 от
ППЗОП комисията извърши проверка в Търговския регистър, в Регистър на ИАЛ за издадени
разрешения за търговияна едро с лекарствени продукти. В резултат на проверката не са
установени несъответствия.
При прегледа на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участника за
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими
документи и участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, отговаря на изискванията за
лично състояние и критерии за подбор.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на
допуснатите участници по редана постъпване на офертите им.
Комисията започна работа с разглеждане на Техническот опредложение на
участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД.
Комисията установи, че участникът е приложил в съответствие с предварителните условия
на Възложителя- Техническо предложение по образец, съдържащо:
Документацията, съдържа опис на документите с подпис и печат на упълномощения
представител. Документ ЕЕДОП, цифрово подписан PDF файл на електронен носител- CD от
представляващия дружеството. Техническо предложение, подписано от Управителя,
съгласно образец на възложителя. Техническото предложение съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по следните номенклатурни единици- № 1,3,4,5,6,7. Предложение
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя- Участинкът е направил предложение за изпълнение на поръчката, като е
спазил изискванията в техническата спецификация.
Срокът за изпълнение една година, считане от датата на сключване на договора или до
сключване на договори въз основа на вътрешен конкурентен избор / електронен търг/,
проведен вследствие на сключени рамкови споразумения от Централен орган за възлагане на
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.
Срок за спешна доставка на лекарствени продукти- 6 часа;
Срок за регулярна доставка на лекарствени продукти- 48 часа;
Декларира, че е запознати приема уславиятав проекта на договора в настоящата обществена
поръчка;
Декларира, „е с подаването на настоящата оферта, направените предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от 150 календаври дни, считано от крайния срок за подаване
на оферти;
Декларира, че с аспазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и уславията на труд.
Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника „МЕДОФАРМА“
ЕООД за номенклатурните единици, за които кандидатства е изготвено в съответствие с
предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията единодушно
реши следното:
Участникът „МЕДОФАРМА“ ЕООД да бъде допуснат до отваряне на Ценовото
предложение за номенклатурните единици, за които кандидатства, посочени в
приложение № 2.1.
Комисията продължи работа с разглеждане
предложение на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

на

Техническото

Комисията установи, че участникът е приложил в съответствие с предварителните условия
на Възложителя- Техническо предложение по образец, съдържащо:
Документацията, съдържа опис на документите с подпис и печат на упълномощения
представител. Документ ЕЕДОП, цифрово подписан PDF файл на електронен носител- CD от
представляващия дружеството. Техническо предложение, подписано от пълномощник, с
нотариално заверено пълномощно, съгласно образец
на възложителя. Техническото
предложение съдържа
предложение за изпълнение на поръчката по следните
номенклатурни единици- № 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20. Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителяУчастинкът е направил предложение за изпълнение на поръчката, като е спазил изискванията
в техническата спецификация.
Срокът за изпълнение една година, считане от датата на сключване на договора или до
сключване на договори въз основа на вътрешен конкурентен избор / електронен търг/,
проведен вследствие на сключени рамкови споразумения от Централен орган за възлагане на
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.
Срок за спешна доставка на лекарствени продукти- 6 часа;
Срок за регулярна доставка на лекарствени продукти- 48 часа;
Декларира, че е запознати приема уславиятав проекта на договора в настоящата обществена
поръчка;
Декларира, че с подаването на настоящата оферта, направените предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от 150 календаври дни, считано от крайния срок за подаване
на оферти;
Декларира, че с аспазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и уславията на труд.
Поради обстоятелството, че техническото предложение на участника „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за номенклатурните единици, за които кандидатства е изготвено в
съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията
единодушно реши следното:
Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД да бъде допуснат до отваряне на
Ценовото предложение за номенклатурните единици, за които кандидатства,
посочени в приложение № 2.1.
Комисията единодушно реши да бъдат отворени пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на допуснатите участници на 12.07.2019 г. от 09,00 часа в сградата на
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново, Местност Света гора.
На етап разглеждане на документите за съответствие на участниците с изискванията
за лично състояние и критерии за подбор и техническите предложения, комисията приключи

своята работа в 12,00 часа на 09.07.2019 г., като председателя на комисията обяви крй на
заседанието на комисията.
Протоколът ще бъде публикуван в профила на купувача.
Ценовите предложения ще се съхраняват в касата на лечебното заведение до
публичното им оповестяване. С това заседанието на комисията приключва в 12,00 часа.
Председател: Цветелина Станчева Димитрова- адвокат
Членове: Георги Николов Буковски;
Вирджиния Христова Славкова – Методиева- старша сестра;

