П Р О Т О К О Л №2/17.01.2018 год.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, 17.01.2018 год., в 10:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични
заболявания и на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на
хемодиализа в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, в
следния състав:

Председател:
1. д-р Велина Черкезова - Началник отделение по Клинична хематология и
медицинска онкология
Членове:
2. Доц.Илия Димитров Попов - ВРИД Началник клиника по нефрология с
дейност хемодиализа - дейност нефрология
3. Таня Радевска - гл.мед.сестра
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Милка Цветанова Генкова - управител болнична аптека
Резервни членове: 1. Адв.Христо Панайотов
2.
Ваня Богданова - Ръководител Общ.поръчки
своето второ заседание.
Комисията Пристъпи към разглеждане на техническите предложения
на участника „МЕДЕКС” ООД.
.
Членовете на комисията изслушаха устния доклад на Милка Генкова
и. д-р Черкезова относно съответствието на предлаганите от участниците
лекарствени продукти с изискванията на възложителя и след разглеждане
на предложенията за изпълнение на поръчката и документите към тях
установи следното:
1.
Участникът „МЕДЕКС” ООД е подал две предложения за
изпълнение на поръчката, съгласно указанията на възложителя - за
номенклатури № 2,3,4,8,9,10,12,14,15,16 от обособена позиция № 1 и за
номенклатури № 20,21,22,23,31,32,33,34 от обособена позиция № 2.
. 2.
Техническото предложение на участника за посочените
номенклатури от обособена позиция № 1 е изготвено съгласно Приложение
Ns 2 и Приложение № 2А към указанията за участие. Към това предложение
участникът е представил и декларация за съгласие с клаузите на договора;
декларация за срока на валидност на офертата; декларация за отсъствие
на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици; декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрива на
заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;
оторизационно писмо от «Мундифарма МЕДИКЪЛ» ООД; писмо за
потвърждение от притежатели на разрешения за употреба «Сандоз
фармацевтично дружество д.д.», «Лек фармацевтично дружество д.д.»,
«Сандоз ГмбХ», «Хексал АГ» и «ЕБЕВЕ ФАРМА Гез.м.б. X»; оторизационно
писмо от «Актавис» ЕАД като притежател на резрешение за употреба и
упълномощен представител на притежателите на разрешения за употреба
„Teva Pharmaceuticals Bulgaria” ЕООД и „Actavis Group PTC ehf, Iceland”;

оторизадионно писмо от Кърка България; пълномощно от Мундифарма Гез.
М.б. X - в превод на българиски език; оторизадионно пълномощно от
«Астелас» в превод на български език; пълномощно от «Сандоз ГмбХ»;
пълномощно от «Евебе Фарма Гез. м.б. X»; пълномощно от «Тева
Фаармасютикъл България» ЕООД; пълномощно от «Актавис» ЕАД,;
пълномощно от «Атавис Груп ПСТ ехф.»; пълномощно от «Синдан -Фарма
СРА» в превод на български език; пълномощно от управителя на «КРКА
България» ЕООД; пълномощно от изп. директор на KRKA d.d.; разрешения
за употреба в РБългария за левакт 2,5 мг/мл, флударабин актавис
25мг/мл, еписидан 2мг/мл, алексан 50мг/мл инжекционен разтвор,
бортезомиб актавис 3,5 мг прах за инж. разтвор; решение за изпълнение
на комисията от 13.11.2013г. за подновяване и изменение на
разрешението за търговия с лекарствен продукт зарзио; разрешение за
промяна Nq 38706/ 03.08.2017г . на разрешение за употреба и уведомление
за: одобрение за промяна на дексаметазон; разрешение за употреба на
оксиконтин 20мг таблетка, разрешение за употреба на оксикодон актавис
10 мг твърди капсули, разрешение за употреба на виктанил 50
микрограма/час пластир; декларация в съответствие с чл. 55, ал. 6 от
ЗЛПХМ.
3.
Техническото предложение на участника за посочените по-горе
номенклатури от обособена позиция № 2 е изготвено съгласно Приложение
№ 2 и Приложение № 2А към указанията за участие. Към това предложение
участникът е представилдекларация за съгласие с клаузите на договора,
декларация за срока на валидност на офертата, декларация за отсъствие
на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки1, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП,
оторизадионно писмо от «Актавис» ЕАД като притежател на разрешение за
употреба и упълномощено лице на „Teva Pharmaceuticals Bulgaria” ЕООД и
„Actavis Group PTC ehf, Iceland” - притежатели на разрешение за употреба,
писмо за потвърждение от «Сандоз фармацевтично дружество д.д. », «Лек
фармацевтично дружество д.д.», «Сандоз ГмбХ», «Хексал АГ» и «ЕБЕВЕ
ФАРМА Гез.м.б. X», оторизоционно писмо от «Хийтън ГРУП», пълномощно
от
«Сандоз
ГмбХ»,
пълномощно
от
«ЕВЕБЕ»,
пълномощно
от
представляващите «Тева Фармасютикълс България» ЕООД, пълномощно от
представляващите «Актавис» ЕАД, пълномощно от «Актавис груп ПТС ехф»,
пълномощно от Хийтън к.с в превод на български език, решение на
европейската комисия за изпълнение на комисията от 18.06.2012г. за
подновяване и изменение на разрешението за търговия с лекарствен
продукт бинокрит - епоетин алфа, решение на европейската комисия за
изпълнение от 31.3.201бг. за изменение на разрешението за търговция с
бинокрит - епоетин алфа, четири разрешения за употреба на лекарствен
продукт в РБългария на остео D; сйнакалцет тева; тевапаривит; севеламер
карбонат синтон; декларация в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ.
След като разгледа представените документи и предложенията на
участника комисията приема, че предложенията на участника за
изпълнение на поръчката по посочените номенклатури отговарят на
изискванията и условията на Възложителя. Участникът е представил
2

