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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на допълнителни количества лекарствени продукти за 
онкологични заболявания по обособени позиции съгласно спецификация за 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”, обявена с Решение №-РД-03- 
15/25.02.2016 г., назначена със Заповед №-РД-02-136/22.03.2016 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/23.03.2016 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя 
документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е необходимо да 
представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола бяха 
представени документи, както следва:

1.“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД представи за обособена позиция № 6 - декларация 
от г-жа Зоя Паунова в качеството и на пълномощник на AstraZeneca UK Limited и 
документ за определянето и като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ;

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД не представи за обособена позиция № 5 - заверено 
от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника от притежателя 
на разрешението за употреба на лекарствения продукт - Novartis Europharm Limited, 
United Kingdom или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ валидна 
за целия срок на договора до 31.08.2016 г.

След проверка за съответствие на документите в Пликове №№ 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, 
на основание чл. 69 алЛ, тЛ от ЗОП комисията предлага участника “СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ”АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие за обособена 
позиция № 5.

Мотиви: Участникът не е представил допълнително изискуем документ - 
оторизация на участника от притежателя разрешението за употреба на лекарствения
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продукт - Novartis Europharm Limited, United Kingdom или от представителя на 
лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ.

За всички останали обособени позиции №№ 3, 4, 6, 7 офертата на участника 
съответства с изискванията за подбор, и комисията единодушно РЕШИ: допуска 
“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД до участие в процедурата.

2. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД представи:
• за обособена позиция № 6 - декларация от г-жа Зоя Паунова в качеството и на 
пълномощник на AstraZeneca UK Limited и документ за определянето и като 
представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ;
• за обособена позиция № 2 - документ за определянето на „Мерк България” ЕАД 
като представител по чл. 26 ал. 2 от ЗЛПХМ на Merck KGaA, Германия.

С допълнително представените документи офертата на участника съответства е 
критериите за подбор на Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ: допуска „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД до
участие в процедурата.

3.„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД не представи за обособена позиция № 5 - 
заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника от 
притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт - Novartis 
Europharm Limited, United Kingdom или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 
от ЗЛПХМ валидна за целия срок на договора до 31.08.2016 г. Участникът представи 
обяснителна записка за причината поради която не може да предостави изискуемия 
документ.

След проверка за съответствие на документите в Пликове №№ 1, включително и 
допълнително представената обяснителна записка, е изискванията за подбор, 
поставени от Възложителя, на основание чл. 69 ал.1, т.1 от ЗОП комисията предлага 
участника „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД да не се допусне и да бъде отстранен 
от участие за обособена позиция № 5.

Мотиви: Участникът не е представил допълнително изискуем документ - 
оторизация на участника от притежателя разрешението за употреба на лекарствения 
продукт - Novartis Europharm Limited, United Kingdom или от представителя на 
лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на допуснатите 
обособени позиции на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани е 
изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за най-ниска цена, а 
именно:
- Техническото предложение, изготвено по Приложение № 6, включващо и срок за 
изпълнение - срок за доставка и срок за доставка при спешни случаи.

Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка са до 12 часа и 
срок за доставка при спешни случаи до 2 часа.

1.“СОФАРМА ТРЕИДИНГ”АД -  офертата на участника е допусната за обособени 
позиции №№ 3, 4, 6, 7.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в четири 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за четирите обособени 
позиции и е както следва:



срок на доставка - до 12 часа;
срок за доставка при спешни случаи -  до 2 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД до участие и класиране.

2. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД -  офертата на участника е за обособени позиции
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в шест плика 
№№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за шестте обособени позиции
и е както следва:
срок на доставка - до 12 часа;
срок за доставка при спешни случаи -  до 2 часа.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
участника „ФЬОНИКС ФАРМА”ЕООД до участие и класиране.

3.„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в плик № 2.
Съдържанието на информацията за обособената позиция е както следва:
срок на доставка - до 12 часа;
срок за доставка при спешни случаи -  до 2 часа.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
участника „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД до участие и класиране.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3, с 
ценовите предложения на участниците, и е подписан на ....^€ ...0.3..’...2016 г.
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