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ДОКЛАД
по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10795/21.11.2017 год. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян
Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в
откритата с Решение № РД-10-709/13.10.2017г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и
хранителни добавки за нуждите на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ”
АД”.
Настоящият доклад се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във
вр. с чл. 60 от ППЗОП. Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. Д-р Жулиета Желева Здравкова
- Началник отделение ДКБ и
Спешно отделение
Членове:
2. Магистър фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека
3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
4. Адв.Татяна Кекевска
5. Таня Радевска - гл.мед.сестра
6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител
7. Владимир Петров Ташев - системен администратор
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов ^ правоспособен юрист
Комисията извърши подбор на участниците в горепосочената процедура,
разгледа и оцени и извърши класиране на подадените оферти.
Комисията, извърши следните действия с посочената последователност:
Първото заседание на комисията, се проведе на 22.11.2017г.
I.
Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-795/21.11.2017
год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович АД,
град Стара Загора за назначаване на комисията и състава й, и докладва, че с
приемо-предавателен протокол от 21.11.2017 г., изготвен на основание чл. 48,
ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя в деловодството на лечебното заведение
списък с постъпилите оферти, ведно с два броя оферти със следните входящи
номера:
.
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1. „МЕДЕКС” ООД, град София, п.к. 1138, кв. „Горубляне”, ул. „Самоковско
шосе” № 2А, Търговски център „Боила”, ет. 5 - вх. № ГТД 03197/17.11.2017г., 9.10 часа
2. „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД, село Равно поле, П.К. 2129, промишлена зона
Верила - вх. № ПД 03-200/20.11.2017г., 10.06 часа
Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията
не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени
представители или представители на средства за масова информация.
След получаваше на списъка на постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал.
13 от ППЗОП.
Списъкът на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване е:
1. „МЕДЕКС” ООД, град София, п.к. 1138, кв. „Горубляне”, ул. „Самоковско
шосе” № 2Л, Търговски център „Боила”, ет. 5 - вх. № ПД 03197/17.11.2017г., 9.10 часа
2. „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД, село Равно поле, П.К. 2129, промишлена зона
Верила - вх. № ПД 03-200/20.11.2017г., 10.06 часа
Членовете на комисията установиха, че всички опаковки, които са
постъпили в деловодството на Възложителя с посочените по-горе входящи
номера са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост, отговарят на
изискванията съгласно нормативните разпоредби и изискванията на
възложителя за вида на офертите и начина на представянето им.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на
тяхното постъпване.
Отвориха се офертите на участниците в посочената по-горе поредност на
постъпването им:
1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и отделни
запечатани непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри във всяка
от опаковките на участниците.
2. Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни
плцкове за предлаганите ценови параметри от всички оферти на всички
участници, съдържащи се във всяка от опаковките и всички документи,
съдържщци се в предложенията за изпълнение на поръчката на участниците.
3. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите
извън запечатаните пликове с ценовите предложения.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
представените от участниците документи, свързани с личното им състояние и
критериите за подбор.
Комисията установи наличие на изискуемите документи, съгласно ЗОП,
ППЗОП и утвърдената от Възложителя документация на всеки един гот
участниците, представени за доказване на личното им състояние и критериите
за подбор.
След като разгледа представените документи и извърши съответните
справки, комисията приема, че участниците са представили всички изискуеми
от възложителя документи за доказване на личното им състояние и критериите
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за подбор, поради което допуска до по-нататъшно участие всички участници,
подали оферти за участие в процедурата.
Комисията взе решение продължи своята работа, като започне да
разглежда техническите предложения на участниците, като възложи на
членовете на комисията Милка Генкова и д-р Черкезова да изготвят устен
доклад за съответствието на предлаганите от участниците лекарствени
продукти и храни с изискванията на възложителя.
Комисията взе решение да извърши разглеждане на предложенията за
изпълнение на поръчката до 30.11.2017г. и да проведе своето второ заседание
на 05.12.2017г.
Работата на комисията приключи на 22.11.2017г.
И. Второто заседание на комисията се проведе на 05.12.2017г.
Комисията е назначена с цитираната по-горе заповед в следния състав:
Председател:
1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно
отделение
Членове:
2. Магистър фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека
3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и
Медицинска онкология
4. Адв.Татяна Кекевска
5. Таня Радевска - гл.мед.сестра
6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител
7. Владимир Петров Ташев - системен администратор
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист
Поради прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Жулиета
Здравкова - Председател на комисията, същата бе заместена от резервния член
адв. Христо Панайотов.
Поради ползване на платен годишен отпуск от члена на комисията
Владимир Петров Ташев, същият бе заместен от системния администратор
Ивайло Йорданов Димитров.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците: „МЕДЕКС” ООД, град София и „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД.
Членовете на комисията изслушаха устния доклад на Милка Генкова и др Черкезова относно съответствието на предлаганите от участниците
лекарствени продукти и храни с изискванията на възложителя и след като се
запознаха и с всички документи от техническите предложения на участниците,
установи следното:
1. Участникът „МЕДЕКС” ООД е подал оферти за обособена позиция № 1за номенклатури NqNq 26,28,29,30,129,130 и за обособена позиция № 2 - за
номенклатури №К« 202
Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение на
поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и условията
на Възложителя.
г
2. Участникът „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД е подал оферти за обособена
позиция Na 1 - за номенклатури №№ 8,9,25,33,35,36,67,76,87,89,151 и
обособена позиция № 2 - за номенклатура No 179.
Комисията приема, че предложенията на участника за изпълнение на
поръчката по посочените номенклатури отговарят на изискванията и условията
на Възложителя.
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На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето
на ценовите предложения на участниците да се извърши на 14.12.2017г., в 11
часа в заседателната зала на УМБАА „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, град
Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2, за което на сайта на възложителя в
раздел „Профил на купувача” и електронната преписка на процедурата е
обявена датата на отваряне на ценовите предложение.
Комисията взе решение да се изпратят съобщения до всички участници
за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което е
извършено и съобщенията са получени, видно от върнатите обратни разписки.
Препис от протокол № 2 и препис от протокол № 1/22.11.2017г. са
публикувани на профила на купувача.
III. Третото заседание на комисията се проведе на 14.12.2017г.
Комисията е в състав:
Председател:
1. Д-р Жулиета Желева Здравкова - Началник отделение ДКБ и Спешно
отделение
Членове:
2. Магистър Фармацевт Милка Генкова - Управител Аптека
3. д-р Велина Черкезова - Нач.отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
4. Адв.Татяна Кекевска
5. Таня Радевска - гл.мед.сестра
6. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител
7. Владимир Петров Ташев - системен администратор
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист
Поради прекратяване на трудовото правоотношение на д-р Жулиета
Здравкова - Председател на комисията, същата бе заместена от резервния член
адв. Христо Панайотов.
На това заседание на комисията не присъстваха представители на
участниците.
Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с
ценовите, оферти на допуснатите участници „МЕДЕКС” ООД и „ПРО
ФАРМАЦИЯ” ЕООД по реда на постъпването им.
1. Отвориха ценовите предложения на участника „МЕДЕКС” ООД за
номенклатурите, за които е допуснат до участие, именно: за обособена позиция
№ 1- за номенклатури №№ 26,28,29,30,129,130 и за обособена позиция № 2 - за
номенклатури №№ 202
Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участника
на всички номенклатури, посочени по-горе.
2. Отвориха Ценовите предложения на „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД участника
за номенклатурите, за които е допуснат до участие, именно: за обособена
позиция № 1 - за номенклатури №№ 8,9,25,33,35,36,67,76,87,89,151 и
обособена позиция № 2 - за номенклатура № 179.
Членовете на комисията подписаха ценовите предложения на участника
на всички номенклатури, посочени по-горе.
*
Председателят на комисията обяви ценовите предложения на
участниците.
С това приключи публичната част на заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на
ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя от
утвърдената документация и техническата спецификация, представляваща
неразделна част от нея, а именно налице ли е надвишаване на предложените от
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участниците единични цени на оферираните лекарства с единичните цени,
посочени от възложителя като пределни такива на лекарствените продукти.
Комисията установи следното:
3. Единичните цени на лекарствените продукти от ценовите предложения
на участника „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД за номенклатури №№ 25, 33, 35, 36, 67,
89, 151 от обособена позиция № 1 и номенклатура № 179 - от обособена
позиция № 2 превишават пределните единични цени на лекарствените
продукти, посочени от Възложителя в техническата спецификация:
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 25 - 381.1500
лева при пределна единична цена на възложителя - 343.0500 лева.
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 33 - 37.1000
лева при пределна единична цена на възложителя - 33.3900 лева
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 35 - 48.0900
лева при пределна единична цена на възложителя - 43.2825 лева
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 36 - 92.5000
лева при пределна единична цена на възложителя - 83.3025 лева
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 67 - 115.4200
лева при пределна единична цена на възложителя - 103.8945 лева
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 89 - 1.2700
лева при пределна единична цена на възложителя - 1,1475 лева
Участникът е предложил единична цена За номенклатура № 151- 10.4400
лева при пределна единична цена на възложителя - 9,3960 лева
Участникът е предложил единична цена за Номенклатура № 179- 131.6400
лева при пределна единична цена на възложителя - 118.4580 лева
Комисията приема, че ценовите предложения На участника „ПРО
ФАРМАЦИЯ” ЕООД за изброените по-горе номенклатури не отговарят на
условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 4, т. 13
раздел II и стр. 7, т. 6.2., раздел III „Основания за отстраняване”, поради което
и на основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП предлага на възложителя да отстрани
участника „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД от участие в процедурата номенклатури 25,
33, 35; 36, 67, 89, 151 от обособена позиция № 1 и за номенклатура № 179 - от
обособена позиция № 2.
4. Комисията приема, че ценовите предложения на участника „ПРО
ФАРМАЦИЯ” ЕООД за номенклатури NqNq 8, 9, 76 и 87 от обособена позиция №
1 отговарят на условията на възложителя:
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 8 - 7,2900
лейа без ДДС.
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 9 - 0.6935
лева без ДДС.
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 76 - 2.0500
лева без ДДС.
Участникът е предложил единична цена за номенклатура № 87 - 1.7100
лева без ДДС.
Посочените единични цени на посочените номенклатури не надвишават
пределните такива, посочени от възложителя в техническата спецификация,
поради което ценовите предложения на този участник отговарят на условията
на възложителя. Поради това комисията допуска до класиране участника „ЙРО
ФАРМАЦИЯ” ЕООД за тези номенклатури.
5. Единичните цени на лекарствените продукти от ценовите предложения
на участника „МЕДЕКС” ООД за номенклатури №№ 26,28,29,30,129,130 от
обособена позиция № 1 и за номенклатура 202 - от обособена позиция № 2
превишават пределните единични цени на лекарствените продукти, посочени
от Възложителя в техническата спецификация:
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