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П Р О Т О К О Л № 1

Днес 16.09.2014год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед №432/16.09.2014год.
на Изпълнителния директор на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора се събра на първо
заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка
за: Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и
терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в Многопрофилна болница за
активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - гр. Стара Загора, открита с
Решение №350/25.06.2014год., на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1
от ЗОП

Назначената комисия е в състав:
Председател:

1. д-р Мариана Вълкова - мениджър по качество
Членове:

2. д-р Велина Черкезова - Н-к отделение Клинична хематология
3. д-р Васил Чолаков – Н-к отделение Хемодиализа
4. Адв. Хр. Панайотов
5. маг.фармацефт Милка Генкова - Управител Болнична аптека
Техн.секретар - Ваня Богданова - организатор ЗОП

Резервни членове: д-р Тодор Пасев - Зам.директор мед.дейности
д-р Росен Илиев - ординатор Отделение по хемодиализа
д-р Ренета Койчева – временно изпълняващ длъжността Н-к Първа вътрешна клиника

На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. По реда на тяхното
постъпване, както следва:

1.Оферта с вх. №1/12.09.2014 г. постъпила в 08:45ч., на фирма "МЕДЕКС"ООД,
гр.София

2.Оферта с вх №2/12.09.2014 г. постъпила в 11:34ч. на фирма "ХИМИМПОРТ
ФАРМА" АД, гр.София

3. Оферта с вх. №3/15.09.2014г. постъпила в 08:40ч. на фирма "СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ"АД, гр.София

4. Оферта с вх. №4/15.09.2014 г. постъпила в 08:45ч. на фирма "БГ МЕД"ООД,
гр.София

Членовете на комисията попълниха декларации съгласно чл.35 ал. 3 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на фирма "ХИМИМПОРТ
ФАРМА"АД Васил Ангелов Василев - ЕГН:6609154587 с пълномощно от Александър
Тодоров Панушев и Цветан Цанков Ботев - в качеството си на изпълнителни директори на
"ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД.

Председателят на комисията докладва, че са постъпили четири оферти .

Пристъпи се към отваряне на пликовете на участниците по реда на тяхното
постъпване, като предварително същите се огледаха за ненарушена цялост.
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1. Оферта с вх.№1 от 12.09.2014год. оферта от "МЕДЕКС"ООД, гр.София
постъпила в 08:45часа

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията и от

представителя на фирма "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД .
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

осемнадесет плика - за обособени позиции с №№3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
34, 35, 36, 44, 48. В плик №2 се установи наличността на техническо предложение, срок
на изпълнение на договора, срок на доставка, остатъчен срок на годност на лекарствените
продукти, срок на разсрочено плащане. Подписаха се всички налични документи от трима
членове на комисията и от представителя на фирма "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД.
Комисията установи, че предложението на участника отговаря на техническите
изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

2. Оферта с вх.№2 от 12.09.2014г. оферта от "ХИМИМПОРТ ФАРМА" АД,
гр.София, постъпила в 11:34ч.

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията .
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

три плика - за обособени позиции с №№31, 32, 33. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение за изпълнение на поръчката, срок на доставка, рекламации за
явни и скрити недостатъци, остатъчен срок на годност на лекарствените продукти, срок на
изпълнение на поръчката, срок на отложено плащане. Подписаха се всички налични
документи от трима членове на комисията. Комисията установи, че предложението на
участника отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

3. Оферта с вх.№3 от 15.09.2014год. оферта от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София постъпила в 08:40 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията и от

представителя на фирма "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД .
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

двадесет и един плика - за обособени позиции с №№1, 3, 8, 9, 10, 12, 20, 25, 26, 28, 29, 30,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. В плик №2 се установи наличността на техническо
предложение, срокове за изпълнение на доставките, рекламации, остатъчен срок на
годност на лекарствените продукти, декларация относно срок и начин на разплащане,
декларация относно срок на изпълнение на поръчката. Подписаха се всички налични
документи от трима членове на комисията и от представителя на фирма "ХИМИМПОРТ
ФАРМА"АД.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.
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4. Оферта с вх.№4 от 15.09.2014год. оферта от ""ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София постъпила в 08:45 часа

В големия плик на участника се намериха три отделни плика.
Плик №3 ”Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията и от

представителя на фирма "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД.
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа

един плик - за обособена позиция с №16. В плик №2 се установи наличността на
техническо предложение, срок на доставка след писмена заявка, начин на рекламация,
установен некоректен срок годност, установени липси, начин на отстраняване на
рекламациите, срок на изпълнение на поръчката, срок и условия на разплащане.
Подписаха се всички налични документи от трима членове на комисията и от
представителя на фирма "ХИМИМПОРТ ФАРМА"АД.

След това се пристъпи към отваряне на плик №1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик №1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение №1 към настоящия протокол.

Следващото заседание ще се проведе на 29.09.2014год. на което ще се извърши
проверка на представените от участниците документи в плик №1 за тяхното съответствие
с изискуемите съгласно утвърдената от Възложителя документация поради големият им
обем, както и за вземане на решение за допускане на кандидатите до по нататъшно
участие в процедурата, като възлага на маг.фармацефт Милка Генкова да се запознае със
специфичните документи в плик №1, касаещи техническите спецификации на
Възложителя и документите, които се изискват за доказването им и да докладва на
комисията на следващото заседание.

С това публичната част на заседанието на комисията приключи, както и
заседанието на комисията.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към

Протокол №1 и
Протокол№2

Всяка оферта задължително съдържа: 1 2 3 4

Квалификационни изисквания към кандидатите-български и чуждестранни
физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които при
подаване на офертата следва да представят

МЕДЕКС

ООД

ХИМИМПОРТ

ФАРМА ООД

СОФАРМА

ТРЕЙДИНГ

БЪЛГАРИЯ АД

ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА

БЪЛГАРИЯ ЕАД

1. Оферта

 -  копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от

Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен

търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице – заверени

от участника копия. да да да да

   при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който

задължително се посочва представляващият;

      документ за гаранция за участие-оригинал; да да да да

   Доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени от Възложителя в

обявлението за обществена поръчка, както следва:

-         годишен баланс и Отчет за приходите и разходите за предходната година, с изключение

на ново регистрирани фирми- копие заверено от участника; да да да да

-         информация за общия оборот и за оборота на стоката, които са обект на поръчката, за

последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал

дейността си; да да да да

     Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени

от възложителя в документацията- заверени от участника копия;

Документи, удостоверяващи образователна и професионална квалификация на кандидата, в

частност на лицето/та, които отговарят за извършване на поръчката да да да да

Декларация съдържаща списък на основните договори със същия или сходен предмет,

изпълнени през предходните три години по стойности, дати и получатели, придружени от

препоръки за добро изпълнение

- разрешение за производство издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от

ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация

за търговия на едро с лекарствени продукти.

- оторизационни писма от производителя или негов официален представител, в полза на

участника, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните

продукти.

да да да да

      декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 ЗОП- оригинал; да да да да

    декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП - оригинал; да да да да

   декларация за Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на

работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда

подизпълнители съгл. чл.56 ал.1 т.8 ЗОП, или да декларира, че участникът няма да ползва

подизпълнители – оригинал на декларацията да да да да

  предлагана цена;

срок на валидност на офертата 180 дни 180 дни 180дни 180дни

   квитанция за закупени конкурсни документи - копие заверено от участника да да да да

Актуални сертификати за качество издадени от акредитирани институции или агенции за

въведена система за управление на качеството/ISO 9001, ISO 13485 или еквивалентни на тях/,

удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти да да да да

      Заверени от участника копия на идентификационен номер по ДДС в случай, че участникът е

регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност. да да да да

     списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. да да да да

декларация за приемане на условията в проекта на договор да да да да

Административни сведения да да да да

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ:

декларация за

държавно

регулирана цена,

разрешение за

употреба с

лек.продукти,

оторизационно

писмо

оторизационно

писмо, сертификат

за съответствие

лицензия за

търговия с

наркотични

вещества

пълномощно, оторизационно

писмо, сертификат 9001:2008,

декларация за остатъчен срок

на годност

Фирма участник

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ - Доставка на лекарствени продукти за лечение на
хематологични заболявания и терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в
Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - гр. Стара

Загора


