ПРОТОКОЛ № 1
по чл.54, ал.7 ППЗОП
от дейността на комисия назначена със Заповед № 048 / 07.05.2019 г.
на изпълнителния директор на „СБАЛО-Хасково” АД, за провеждане на
открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за
нуждите на „СБАЛО - Х асково” ЕООД по 5 номенклатурни единици,заплащани от Н ЗОК”
на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с
Решение за откриване на процедура № 419/ 29.03.2019 г.,
публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 03.04.2019 г., в РОП на 01.04.2019 г.

На 08.05.2019 г. в 14:00 часа, в гр. Хасково в административната сграда на „СБАЛО- Хасково”
ЕООД находяща се на бул.”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:
Председател:
Адвокат Тома Пламенов Найденов - адвокат при АК -Хасково
Членове:
1. Генадий Тодоров Найденов - магистър - фармацевт Ръководител аптека при „СБАЛО-Хасково”
ЕООД
2. Стоил Бойчев Бойчев -лекар онколог при СБАЛО Хасково ЕООД

3. Ивайла Петрова Ребрева- пом.фармацевт аптека при „СБАЛО-Хасково” ЕООД

4. Елена Георгиева Петрова -счетоводител при „СБАЛ-Хасково” ЕООД

Проведе се публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на получените оферти.
Председателят на комисията получи постъпилите в срок 3 (три) оферти с Протокол по чл.48, ал.6 от
ППЗОП.
След получаване на списъка с участниците, представили оферти:
1. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - оферта с вх. № 535/25.04.2019г. - 09:50 часа
гр.София 1618,ж.к.“Манастирски ливади-запад“ ул.“Бяло поле“ №16, тел.02/818 44 44, факс 02/859
11 99, Email: elitsa.chausheva@ roshe.com
2. Фьоникс Фарма” ЕООД - оферта с вх. № 563 /03.05.2019 - 09:30 часа
гр.София
1700,
ул.“Околовръстен
път“
№199А,
тел.02/9658851,
info.tenders@phoenixpharma.bg

02/9658145,

Email:

3. „ЕКОФАРМА” ЕООД - оферта с вх.№564/03.05.2019г. - 10:00 часа,гр.София 1172,
ул.“Атанас Дукова“№ 29,“Рейнбоу плаза“,ет.З тел.02/9069070, факс: 02/99069071, Email:
ecopharm@ecopharm.bg
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията установи, че офертите са подадени в запечатани непрозрачни опаковки, съгласно
изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП и опаковките са с ненарушена цялост.
Отварянето на получените оферти се извърши публично и по реда на тяхното постъпване, както
следва:
1. ОФЕРТА С „ ВХ. № 535/25.04.2019Г. - 09:50 ЧАСА НА РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Участникът е представил оферта за номенклатури №1 и №2 в запечатана непрозрачна опаковка, в
съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП,
опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис
„Предлагани ценови параметри" съответно за номенклатурни единици №1 и №2
Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете
с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
2. ОФЕРТА С ВХ. № 563/03.05.2019 - 09:30 часа на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД
Участникът е представил оферта за номенклатури №4 и №5 в запечатана непрозрачна опаковка, в
съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП,
опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис
„Предлагани ценови параметри ” съответно за номенклатурни единиии № 4 и №5
Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете
с надпис
„Предлагани ценови параметри”.

3. ОФЕРТА С ВХ. № 564/03.05.2019 - 10:00 часа на ..ЕКОФАРМА” ЕООД
Участникът е представил оферта за номенклатура №3 в запечатана непрозрачна опаковка, в
съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.З, т.1 ППЗОП,
опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни плика с надпис
„Предлагани ценови параметри " съответно за номенклатурна единица №3
Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри".

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2
ППЗОП в офертата на участника, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя, и в резултат на което установи следното:

1.,,РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр.София
1618,ж.к.“Манастирски ливади-запад“ ул.“Бяло поле“ №16 , ЕИК 131279951, представлявано от Боян
Петров Илиев ,Евгений Николаев Николов,Приям Ратнам - Управители
е представил следните докум енти:

ОБРАЗЕЦ №1
Наименование на участника:_________ „Рош България“ ЕООД
Седалище и адрес на управление по гр. София, п.к. 1618, кв. “Манастирски ливади - запад’’, ул.
“Бяло поле ”№16
регистрация:
131279951
ЕИК:
гр. София, п.к. 1618, кв. “Манастирски ливади — запад”, ул.
Точен адрес за кореспонденция:
“Бяло поле” №16
Телефонен номер:
02/818 4444
Факс номер:
02/859 1199
Лице за контакти:
Елица Чаушева
е- mail:
elitsa.chausheva@ roche.com
до „СБЛЛО - Хасково” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
СЪДЪРЖ АЩ И СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни
тумори за нуждите на„СБАЛО - Хасково" ЕООД по 5 номенклатурни
единици,заплащани от НЗОК”
За Номенклатурни единици № 1 и 2

№

Съдържание:

Вид на
документите
/оригинал ш и
заверено копие/

Страница №

Оригинал

CD

I. Заявление за участие

1.

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки
с информация за личното състояние на Рош България
ЕООД - 1 бр. оригинал по образец от документацията
/Образец № 1/ във формат .xml и .pdf подписан с
квалифициран
електронен
подпис
от
лицата
представляващи участника;
II. Техническо предложение
Техническо предложение по номенклатурна единици
№1, INN Alectinib, съдържащо:
2.1. Търговско пълномощно от представляващите
дружествотц на името на Ромео Владимиров Милков -

нотариално

(j

1 бр. нотариално заверен препис;
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - 1 бр. оригинал по
образец от документацията /Образец № 2/ и попълнено
Приложение №2 на хартиен и оптичен носител /CD/ с
приложени Оторизационни документи от Roche
Registration GmbH, Германия - притежател на
разрешението за употреба (ПРУ) за предложения
лекарствен продукт:
Документ
за
упълномощаване
на
„РОШ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на основание чл. 26, ал. 2 от
ЗЛПХМ за негов представител на територията на Р
България - 1 бр. нотариално заверено копие;
- Справка - информация за регистрацията на Roche
Registration GmbH, Deutschland от Районен съд
Фрайбург в Брайсгау - 1 бр. нотариално заверено
копие;
2.3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на
договор 1 бр. оригинал по образец от
документацията /Образец № 3/\
2.4. Декларация за срока на валидност на офертата - 1
бр. оригинал по образец от документацията /Образец
№4/ ;
2.5. Декларация, че при изготвянето на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд - 1 бр. оригинал по
образец от документацията /Образец № 5/;
2.6. Декларация за всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал.2 от ЗОП - 1 бр. оригинал по образец от
документацията /Образец № 6/\
2.7. Декларация по чл.101 ал. 11 във вр.с чл.107, т.4 от
ЗОП - 1 бр. оригинал по образец от документацията
/Образец № 7/;

з.

Техническо предложение по номенклатурна единици
№2, INN Atezolizumab, съдържащо:
3.1. Търговско пълномощно от представляващите
дружеството на името на Ромео Владимиров Милков 1 бр. нотариално заверен препис;
3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - 1 бр. оригинал по
образец от документацията /Образец № 2/ и попълнено
Приложение №2 на хартиен и оптичен носител /CD/ с
приложени Оторизационни документи от Roche
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Registration GmbH, Германия - притежател на
разрешението за употреба (ПРУ) за предложения
лекарствен продукт:
Документ
за
упълномощаване
на
„РОШ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на основание чл. 26, ал. 2 от
ЗЛПХМ за негов представител на територията на Р
България - 1 бр. нотариално заверено копие;
- Справка - информация за регистрацията на Roche
Registration GmbH, Deutschland от Районен съд
Фрайбург в Брайсгау - 1 бр. нотариално заверено
копие;
3.3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на
договор 1 бр. оригинал по образец от
документацията / Образец № 3/;
3.4. Декларация за срока на валидност на офертата - 1
бр. оригинал по образец от документацията / Образец
№ 4 /;
3.5. Декларация, че при изготвянето на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд - 1 бр. оригинал по
образец от документацията /Образец № 5/;
3.6. Декларация за всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал.2 от ЗОП - 1 бр. оригинал по образец от
документацията /Образец № 6/;
3.7. Декларация по чл.101 ал.11 във вр.с чл.107, т.4 от
ЗОП - 1 бр. оригинал по образец от документацията
/Образец № 7/;
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III. ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Ценово предложение по номенклатурна единици №1,
INN Alectinib - 1 бр. оригинал по образец от
документацията /Образец № 8/ и Приложение №3 на
хартиен и оптичен носител /CD/;
Ценово предложение по номенклатурна единици №2,
INN Atezolizumab - 1 бр. оригинал по образец от
документацията /Образец № 8/ и Приложение №3 на
хартиен и оптичен носител /CD/;

йлдгР

Оригинал

Оригинал

След разглеждането им, комисията установи:
Участникът „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил всички документи, като същите
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
•

Комисията допуска офертата на участника за Номенклатурни единициЛ°1 и №2 до
разглеж дане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

2...ФБОНИКС ФАРМА” ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, район
„Студентски”, ул.’’Околовръстен път” № 199А, ЕИК 203283623, представлявано от Веселин
Величков Кунев, Юлиан Атанасов Неделчев, Радостин Георгиев Димитров и Николай Бинев Колев Управител, начин на представляване- дружеството се представлява от двама от Управителите заедно
или от един Управител заедно с един прокурист (доколкото има упълномощен),
е представил следните документи:

ОБРАЗЕЦ №1
Наименование на участника:
Седалище и адрес на управление по
регистрация:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
е- mail:

“ФЬОНИКС Фарма“ ЕОД
гр.София, ул. „ Околовръстен път“ №199А
203283623
гр. София, ул. „ Околовръстен път “ №199А
02 96 58 145
Даниела Николова
info. tenders@phoenixpharma. bg

до „ СБАЛО - Хасково ” ЕООД
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура
за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:
„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за
нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 5 номенклатурни единици,заплащани от Н ЗОК”

№

Съдържание:

2.

Опис на представените документиОбразец №1
ЕЕДОП

3.

Техническо предложение, съдържащо:

ЗЛ.

Документ за упълномощаване

3.2.

Предложение за изпълнение на
поръчката - Образец №2 и Приложение
№2
Декларация за съгласие с клаузите на
проект на договор-Образец №3
Декларация за срок на валидност на
офертата-Образец №4
Декларация, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд —
Образец №5
[

1.

3.3.
3.4.
3.5.

Вид на документите
/оригинал или заверено копие/

Страница №

Оригинал

от 1 до 2

CD

CD

Нотариално заверено копие

от 3 до 6

На хартиен и електронен носител

от 7 до 9

Оригинал

от 10 до 10

Оригинал

От 11 до 11

Оригинал

От 12 до 12

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.

Декларация за всички задължени лицаОбразец №6
Декларация за липса на свързаност с
друг участник-Образец №7
Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ

Оригинал

от 13 до 13

Оригинал

от 14 до 14

Оригинал

от 15 до 15

Оторизационни писма (валидни за
срока за изпълнение на поръчката) в
оригинал или заверено копие, издадени
от производителя на продукта или от
упълномощен представител със
специални или изключителни права за
продажба на съответния продукт на
територията на Република България.
Пълномощни удостоверяващи връзката
между издателя на оторизационното
писмо (или др. документ) и
производителя/ притежателя на
разрешението за употреба на
съответния лекарствен продукт - като
върху всяко пълномощно е посочена
позицията/ номенклатурата за която се
отнася.
Ценово предложение —Образец № 8 и
Приложение №3

Оригинал/заверени копия

от 16 до 28

На хартиен и електронен носител

от 29 до 30

Дата

Н/Ш ДШ Аг

Име и фамилия

KF

Подпис на лицето (и печат)
Дата

25

Име и фамилия
*
Подпис на лицето (и печат)

Ьг 1 „г 3 З/Ю

1

Чл. I .f з 3 УК2>
*

След разглеждането им, комисията установи:
Участникът „ФЬОНИКС ФАРМ А” ЕООД е представил всички документи, като същите
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
•

Комисията допуска офертата на участника за Номенклатурни единици № 4 и № 5 до
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

3.„ЕКОФАРМА ” ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр.София 1172, ул.“Атанас
Дукова“№29,“Рейнбоу плаза“,ет.З ЕИК 130390055, представлявано от Петър Григоров ВелевИзпълнителен директор и Председател на управителния съвет,
е представил следните документи:

ОБРАЗЕЦ №1
Наименование на участника:
Седалищ е и адрес на управление по
регистрация:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
е- mail:

Екофарм ЕООД
Гр. София, бул. „Черни връх“ 14, бл.З, партер
130390055
Гр. София, ул. „АтанасДуков,, 29, „Рейнбоу Плаза“, ет.З

02/9069070, 02/9069076
02/9069071
Александър Терзиев
ecopharm/a/ecopharm. bg

до „СБЛЛО - Хасково ” ЕООД

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ,
СЪДЪРЖАЩ И СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура
за и зб о р на и зп ъ л н и тел на о б щ е с т в е н а п оръ чк а, е п редм ет:

„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни
тумори за нуждите на „СБАЛО - Хасково" ЕООД по 5 номенклатурни
единици,заплащани от НЗОК”

Съдържание:

№

1.
2.

Опис на представените документи - образец 1
еЕЕДОП - Приложение 1

3.

Техническо предложение, съдържащо:
Документ за упълномощаване - копие на
нотариално заверено пълномощно от Петър Велев
- Управител на името на Александър Терзиев е
право да подпише документите в офертата
Предложение за изпълнение на поръчката, в
съответствие с Техническите спецификации и
изискванията на Възложителя - Образец №2 и
Приложение № 2 - ца хартиен и магнитен носител

зл.

3.2.

Ъй- I с г

3 3 №

Вид на
документите
/оригинал или
заверено копие/

Страница №

Оригинал
На електронен
носител

Стр. 1-2

Заверено копие

Стр. 3-3

Оригинал

Стр. 4-6

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8
3.9.

4.

Декларация за съгласие c клаузите на проект на
договор, съгласно Образец №3
Декларация за срок на валидност на офертата,
съгласно образец №4
Декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд, съгласно
Образец №5
Декларация за всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец №6
Декларация за липса на свързаност с друг
участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т.4
от ЗОП, съгласно образец №7
Дукларация в случаите по чл. 55, ал.6 от ЗЛПХМ
—свободен текст
Оторизационно писмо от притежателя на
разрешението за употреба Екофарм Груп АД за
участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставка на лекарствени
продукти, необходими за дейността на СБАЛО
Хасково ЕООД
Ценово предложение, съдържащо: Образец №8 и
Приложение №3 на хартиен и магнитен носител

Оригинал

Стр. 7-7

Оригинал

Стр. 8-8

Оригинал

Стр. 9-10

Оригинал

Стр. 11-11

Оригинал

Стр. 12-12

Оригинал

Стр. 13-13

Оригинал

Стр. 14-14

Оригинал

Стр. 15-17

Дата

02/05/ 2019

Име и фамилия

д-р Петър Велев - Управител, ч
Терзиев

b -1

9f 3 J / a

Подпис на лицето (и печат)

Ц.

1 ф

3 3 АД

I

След разглеждането им, комисията установи:
Участникът „ЕКОФАРМЛ ” ЕООД_е представил всички документи, като същите отговарят
на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.
> Комисията допуска офертата на участника за Номенклатурни единици №3 до разглеждане
на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 16.05.2019 г., копие от него ще се изпрати на всички участници в
процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на
интернет страницата на „СБАЛО-Хасково” ЕООД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Председател:
Тома Пламенов Найденов *...
Членове:
1.Генадий Тодоров Найденог
2. Стоил Бойчев Бойчев *....
3. Ивайла Петрова Ребрева *
4. Елена Георгиева Петрова

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

