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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 09.03.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията за 
провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 
продукти за онкологични заболявания по изчерпани и нови обособени позиции за УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”, обявена с Решение №-РД-03-10/10.02.2016 г„ назначена със 
Заповед №-РД-02-118/09.03.2016 г. в състав:

Председател: д-р Митко Ценов - Клиника медицинска онкология
Членове: 1. д-р Владимир Канарев - Клиника медицинска онкология

2. маг. ф. Г. Райкова -  Болнична аптека
3. Владимир Вълков - юрисконсулт
4. Даниела Минчева -  АО сектор ДДП

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП.

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния срок и 
отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените оферти по реда 
на получаването им, както следва:

1. “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД оферта № 1/08.03.2016 г. - без представител;
2. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД оферта № 2/08.03.2016 г. - без представител;
3. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД оферта № 3/08.03.2016 г. - без представител;
4. ”ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД оферта № 4/08.03.2016 г. - без представител;
5. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД оферта № 5/08.03.2016 г. - без представител.

На заседанието на комисията неприсъстваха упълномощени представители на участниците.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори офертите и провери за 
наличието на съответния брой отделни запечатани пликове, съобразно обособените позиции за 
които се участва, след което трима от нейните членове подписаха пликовете с №№3 на 
участниците.

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията отвори пликовете с №№1 на участниците и 
оповести документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието им със 
списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.

Работата на комисията продължи с проверка на документите от пликове №№1 съобразно 
обособените позиции, за които се участва, за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

Настоящия протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи в пликове с №№ 1, по реда, описан по-горе, в 
съответствие е критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД -  офертата на участника е за обособена позиция № 8 
и съдържа един плик № 1.
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Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

2. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 3, 4, 5, 
9, 10 и съдържа пет плика №№ 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия с изключение представените доказателства за технически възможности.

Участникът трябва да представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението 
за обществена поръчка, Раздел III.2.3 - Технически възможности - Информация и формалности, 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията -  т. 3. Заверено от участника 
копие за удостоверяване на оторизацията на участника от притежателя на разрешението за 
употреба на лекарствения продукт или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ 
валидна за целия срок на договора до 31.08.2016 г. *В случай, че участникът представи 
оторизационно писмо от представителя на лицето по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ, е необходимо да 
представи и документ за определянето му като представител на последния, т. 4. Заверени от 
участника копия на Разрешение за употреба и Кратка характеристика на продукта за всички 
обособени позиции.

за обособени позиции №№ 3 и 4:
В офертата на участника е нередовна предоставената декларация от г-жа Зоя Паунова в 
качеството и на пълномощник на AstraZeneca UK Limited. В Позитивния лекарствен списък като 
притежатели на разрешенията за употреба е отбелязан AstraZeneca АВ, Швеция. Не е представен 
документ за определянето на г-жа Зоя Паунова като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ на 
AstraZeneca АВ, Швеция.
В офертата на участника липсва заверено от участника копие на Разрешение за употреба.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД следва да представи:
1. Документ за определянето на г-жа Зоя Паунова като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ 
на AstraZeneca АВ, Швеция.
2. Заверено от участника копие на Разрешение за употреба за обособени позиции №№ 3 и 4.

3. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  офертата на участника е за обособени позиции №№ 3, 4, 5, 
9, 11 и съдържа пет плика №№ 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия с изключение представените доказателства за технически възможности и 
представената изискуема гаранттия.

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за 
обществена поръчка, Раздел III.2.3 - Технически възможности - Информация и формалности, 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията — т. 3. Заверено от участника 
копие за удостоверяване на оторизацията на участника от притежателя на разрешението за 
употреба на лекарствения продукт или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ 
валидна за целия срок на договора до 31.08.2016 г. *В случай, че участникът представи 
оторизационно писмо от представителя на лицето по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ, е необходимо да 
представи и документ за определянето му като представител на последния.

за обособени позиции №№ 3 и 4:
В офертата на участника е нередовна предоставената декларация от г-жа Зоя Паунова в 
качеството и на пълномощник на AstraZeneca UK Limited. В Позитивния лекарствен списък като 
притежатели на разрешенията за употреба е отбелязан AstraZeneca АВ, Швеция. Не е представен



документ за определянето на г-жа Зоя Паунова като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ на 
AstraZeneca АВ, Швеция, 
за обособена позиция № 9:
В офертата на участника е нередовно предоставеното оторизационно писмо от „Мерк Шарп и 
Доум България” ЕООД подписано от Уршула Ожел в качеството и на управител. В Позитивния 
лекарствен списък като притежатели на разрешенията за употреба е отбелязан Merck Sharp & 
Dohme Limited, Обединено кралство. Не е представен документ за определянето на „Мерк Шарп 
и Доум България” ЕООД като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ на Merck Sharp & Dohme 
Limited, Обединено кралство.

Участникът трябва да представи изискуеми депозити и гаранции съгласно изискване на 
Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка. Раздел III. 1.1. Гаранция за 
участие в процедурата -  0,5 % от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, посочена в 
колона № 10 на „Прогнозни ст-ти и гаранции за участие” /Приложение № 8/, със срок на 
валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите, представена в една от следните 
форми: Банкова гаранция или парична сума. В банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл. 61, ал.1 и 
ал. 2 от ЗОП.

В офертата на участника за обособена позиция № 4 е предоставена банкова гаранция. Сумата 
на банковата гаранция е с 60.00 лв. по-малка от изискуемата.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да представи:
1 .Документ за определянето на г-жа Зоя Паунова като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ на 
AstraZeneca АВ, Швеция.
2.Документ за определянето на „Мерк Шарп и Доум България” ЕООД като представител по чл. 
26 ал. 2 от ЗЛПХМ на Merck Sharp & Dohme Limited, Обединено кралство.
3. Корекция на предоставената банкова гаранци за обособена позиция № 4.

4. ”ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД офертата на участника е за обособена позиция № 12 и съдържа 
един плик № 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в плик № 1 и предварително обявените от възложителя 
условия. Офертата на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

5. „РОШ БЪЛГАРИЯ”ЕООД офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 2, 6 7 и 
съдържа четири плика №№ 1.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и съответстват 
на списъка на документите, приложени в съответния плик № 1 и предварително обявените от 
възложителя условия с изключение представената изискуема гаранция.

Участникът трябва да представи изискуеми депозити и гаранции съгласно изискване на 
Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел III. 1.1. Гаранция за 
участие в процедурата — 0,5 % от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, посочена в 
колона № 10 на „Прогнозни ст-ти и гаранции за участие” /Приложение № 8/, със срок на 
валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите, представена в една от следните 
форми: Банкова гаранция или парична сума. В банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл. 61, ал.1 и 
ал. 2 от ЗОП.

В офертата на участника е нередовна представената от участника банковата гаранция. 
Предоставена е обща банкова гаранция за четирите обособени позиции.



На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 
протокол участникът „РОШ БЪЛГАРИЯ”ЕООД следва да представи гаранция за участие за 
всяка от обособените позиции, за които се участва.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на офертите 
със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от възложителя 
условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни документи в офертите на 
участниците, и посочва вида на документите, които съответните участници следва да представят 
допълнително шия срок. Протоколът е подписан от председателя и членовете на
комисията на

Комисия:

Председател: д-р Митко Цено!
/ ,/

Членове:
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