ПРОТОКОЛ № 2
по чл.54, ал.7 ППЗОП
от дейността на комисия назначена със Заповед № 038 / 08.04.2019 г.
на изпълнителния директор на „СБАЛО-Хасково” ЕООД, за провеждане на
открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две обособени
позиции”
на основание чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП и във връзка с
Решение за откриване на процедура № 318 / 28.02.2019 г.,
публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 05.03.2019 г., в РОП на 04.03.2019 г.

На 25.04.2019 г. в 10:00 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

Резултати от работата на комисията :
I.Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на
поръчката на допуснатите участници/по реда на постъпване на офертите /,а именно :

1. ОФЕРТА С ВХ. № 457/04.04.2019Г. - 12:20 ЧАСА НА „МЕДЕКС” ООД
Участникът е представил оферта за Обособена позииия №1
№5.6.13.14.18.23.24.25.26.27.29.30.33.35.38.40.41.42.43.44.45.46.47.49.50.51

номенклатурни

единиии

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.
2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .
3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .
4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.
5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
•

В резултат на което ,комисията допуска участника „МЕДЕКС” ООД до следващият етап от
процедурата ,а именноготваряне,разглеждане и оценяване на ценовото му предложение ,въз
основа на обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите“най-ниска цена“.

2. ОФЕРТА С ВХ. № 463/05.04.2019г. - 10:50 ЧАСА НА „ДАНСОН -БГ”ООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 номенклатурни единици №5,6,7.10

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.

2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .
3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .
4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.
5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
•

В резултат на което ,комисията допуска участника „ДАНСОН -БГ”ООД до следващият
етап от процедурата ,а именно:отваряне,разглеждане и оценяване на ценовото му предложение
,въз основа на обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите“най-ниска цена“.

3. ОФЕРТА С ВХ.№464/05.04.2019г. -11:10 ЧАСА НА „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НА1ШОНАЛЕН
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД
Участникът е представил оферта за Обособена позииия №1 номенклатурни единици №19,37,38
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.
2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .

3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .
4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.
5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
• В резултат на което ,комисията допуска участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАНИОНАЛЕН
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД що следващият етап от процедурата ,а именноютваряне,разглеждане
и оценяване на ценовото му предложение ,въз основа на обявения от Възложителя критерий за
оценка на офертите“най-ниска цена“.

4. ОФЕРТА С ВХ. № 465/05.04.2019г. - 11:15 ЧАСА НА „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 номенклатурни единиии №3 и за
Обособена позииия №2 номенклатурни единици № 4
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.
2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .
3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .

4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.
5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
В резултат на което ,комисията допуска участника „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД до
следващият етап от процедурата ,а именноютваряне,разглеждане и оценяване на ценовото му
предложение ,въз основа на обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите“най-ниска цена“.

5. ОФЕРТА С ВХ. № 468/08.04.2019г. - 08:45 ЧАСА НА ..СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 номенклатурни единици
№1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14.16.18.19.20.21.22.23.24.25.27.28.30.31.34.35.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.4
7.48.52.53 и за Обособена позиция №2 номенклатурни единици №1.2.3.4.5.6.

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.
2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .
3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .
4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.

5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
При разглеждане на оторизационните писма
Комисията установи следните
непълноти и несъотвествия:
l.He са представени оторизационни писма
/в документацииията за участие в раздел: VI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ,Възложителя е посочилжогато участникът не е
производител на предлагания продукт,той следва да представи в оригинал или заварено копие
Оторизационно писмо ,издадено на негово име /валидно за срока за изпълнение на поръчката /от
производителя на оферирания продукт ,в случай ,че е на чужд език следва да се представи превод .В
него задължително да бъдат упоменати конкретни лекарствени продукти ,за които участникът е
оторизиран/,а именно за :
•

За Обособена позиция №1 -„Доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен
списък за нуждите на“ СБ АЛО Хасково “ЕООД
У Актавис ЕАД-номенклатура№28
•/ Mundipharma Ges пиЬ.Н-номенклатура№46

•

За Обособена позиция №2 -„Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД
У Schering А G-номенклатура №4
■С Nycomed Austria GmbH-номенклатура №6

Въз основа на горното офертата на участника не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката и на основание члЛ07,т.2 ,буква «а» от ЗОП ,комисията предлага на
възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за
гореописаните номенклатури от Обособена позиция №1 номенклатури №28 и 46 и за Обособена

позиция №2 номенклатури №4 и 6,а за останалите номенклатури от Обособена позиция №1 и
Обособена позиция №2 допуска участника „СОФАРМЛ ТРЕЙДИНГ” А Д до следващият етап от
процедурата ,а именно:отваряне,разглеждане и оценяване на ценовото му предложение ,въз основа
на обявения от Възложителя критерий за оценка на офертите “‘най-ниска цена“.

6. ОФЕРТА С ВХ. № 469/08.04.2019 - 08:50 часа ЧАСА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД
Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 номенклатурни единици
№2.3.5.9.13.14.15.16.17.18.19.23.24.25.26.27.28.29.34. 35.37.38.39.47.49.50.51.52.53 и за Обособена
позиция №2 номенклатурни единици №1.2.3.5,6

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя ,комисията установи:

1.Предложението за изпълнение на поръчката ,в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие ,подписано и
подпечатано от представляващия участника.
2.Участника е декларирал,че е запознат със съдържанието на договора и приема безусловно записаните
в клаузите му условия .
3. Участника е декларирал,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията ,свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд .
4. Участника е предоставил списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 от ЗОП.
5. Участника е декларирал,че не е свързано лице по смисъла на §2,т.45 от допълнителни разпоредби на
ЗОП с друг участник в настоящата процедура и,че се задължава при промяна на горепосочените
обстоятелства ,писмено да уведоми възложителя за всички промени в процеса на провеждане на
обявената обществена поръчка.
6.Участника е декларирал ,че в случай на изтичане на срока на разрешение за употреба на лекарствен
продукт през съответната година ,за която се провежда обществената поръчка,оферираните от него
количества са налични и ще бъдат осигурени за срока на действие на договора.
7.Участникът е декларирал ,че настоящето предложение е валидно 4/четири/месеца,считано от датата
определена,като краен срок за получаване на оферти и предлага следното:
-да извърши доставка на лекарствени в срок до 4/четири/ часа при спешност и до 24 часа /двадесет и
четири /часа ,след получаване на писмена заявка от Възложителя
-да осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на действие на договора ,в случай
,че бъде определен за изпълнител на обществената поръчка
-предлаганите от него лекарствени продукти са в пълно съответствие с описаните в Приложение №2 от
настоящата документация.
• Към техническото предложение са представени :
-Подписана и подпечатана таблица за съответствие /Приложение №2/ на оферираните
лекарствени продукти на хартиен и оптичен носител/CD/
-Оторизационни писма
При разглеждане

на оторизационните

писма

Комисията установи следните

непълноти и несъотвествия:
l.H e са представени оторизационни писма
/в документацииията за участие в раздел: VI. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ,Възложителя е посочилжогато участникът не е
производител на предлагания продукт,той следва да представи в оригинал или заварено копие
Оторизационно писмо ,издадено на негово име /валидно за срока за изпълнение на поръчката /от
производителя на оферирания продукт ,в случай ,че е на чужд език следва да се представи превод .В
него задължително да бъдат упоменати конкретни лекарствени продукти ,за които участникът е
оторизиран/,а именно за :
•

За Обособена позиция №1 -„Доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД
V Accord Healthcare Limited,Обединено Кралство -номенклатура№19
V Accord Healthcare Limited,Обединено Кралство -номенклатураЛзЗ 7

Въз основа на горното офертата на участника не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката и на основание чл.107,т.2 ,буква «а» от ЗОП ,комисията предлага на
възложителя да отстрани от участие в процедурата участника ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за
гореописаните номенклатури от Обособена позиция №1 номенклатури №19 и 37 ,а за останалите
номенклатури от Обособена позиция №1 и Обособена позиция J\s2 допуска участника ФЬОНИКС
ФАРМА” ЕООД до следващият етап от процедурата ,а именноютваряне,разглеждане и оценяване
на ценовото му предложение ,въз основа на обявения от Възложителя критерий за оценка на
офертите“най-ниска цена“.

П.Съобщение за датата,мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще се публикува в
раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на „СБАЛО-Хасково” ЕООД при спазване на
срока по чл.57 ,ал.З от ППЗОП .На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54,ал.2 от ППЗОП.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 07.05.2019 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.

Комиси. в състав:

Председател:
Тома Пламенов Найденов *......
Членове:
1.Генадий Тодоров Найденов*.

ИI

2. Стоил Бойчев Бойчев *........
3. Ивайла Петрова Ребрева *....
4. Елена Георгиева Петрова *..

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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