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ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  № 1

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал.1 от 
ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в 
открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти за 
онкологични заболявания и лекарствени продукти за болни на диализно лечение за 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение №-РД-03- 
43/20.05.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494- 
2016-0021.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед №-РД-02-297/28.06.2016 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Румяна Доганова -  н-к с-р ДДП

Членове: 1. Доц. д-р Стефан Кривошиев -  Клиника по хемодиализа
2. д-р Марчела Колева -  Отделение по медицинска онкология
3. д-р Митко Ценов -  Отделение по медицинска онкология
4. д-р Владимир Канарев -  Отделение по медицинска онкология
5. маг. ф-т Катя Златева -  Болнична аптека
6. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт

На 28.06.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията се 
събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Ваня Иванова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по реда, описан по-горе, в 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени в 
запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка 
и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от ППЗОП. На заседанието на комисията не 
присъстваха упълномощени представители на участниците.

Комисията отвори получените оферти по реда на получаването им, както следва:
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1. “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД - оферта № 1/23.06.2016 г. - 10:10 ч.;
2. “МС ФАРМА” АД - оферта № 2/24.06.2016 г. -  10:05 ч.;
3. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД - оферта № 3/24.06.2016 г. -  10:10 ч.;
4. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - оферта № 4/27.06.2016 г. -  10:00 ч.;
5. "АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД - оферта № 5/27.06.2016 г. -  10:27 ч.;
6. „МЕДЕКС” ООД - оферта № 6/27.06.2016 г. -  10:30 ч.;
7. „ЕКОФАРМ” ЕООД - оферта № 7/27.06.2016 г. -  10:38 ч.;
8. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД - оферта № 8/27.06.2016 г. -  11:09 ч.;
9. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - оферта № 9/27.06.2016 г. — 11:12 ч.;
10. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - оферта № 10/27.06.2016 г. -  11:54 ч.;
11. "МАРИМПЕКС -  7” ЕООД - оферта № 11/27.06.2016 г. -  11:59 ч.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните непрозрачни 
опаковки и провери за наличието на съответния брой отделни запечатани пликове е надпис 
“Предлагани ценови параметри”, съобразно обособените позиции, за които се участва, след 
което трима от нейните членове подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
“Предлагани ценови параметри” на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
поставени от възложителя.

1. “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД -  офертата на участника е за обособена позиция
№ 1 номенклатурни единици 55, 70 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите и предварително обявените от възложителя условия. 
Заявлението на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

2. “МС ФАРМА” АД -  офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 24, 25, 27 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите и предварително обявените от възложителя условия. 
Заявлението на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

3. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 60, 61, 62 и съдържа едно заявление за участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
IЕЕДОП ~ Приложение №1/. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени за всички лица, 
представляващи участника, в съответствие е чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД следва да представи нов 
ЕЕДОП, в който освен посоченото лице по пълномощие следва да бъдат вписани и лицата, 
представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, Част II: 
“Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на



икономическия оператор". ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички членове, участващи в 
управителния и надзорен съвет на дружеството.

4. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 3, 6, 7, 9, 10,13, 14, 15,17, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 51, 59, 61, 62, 63,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 95, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 118, 119, 
120, 121, 122 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 6, 8 и съдържа две заявления за 
участие.
Всички документи, съдържащи се в двете заявления на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите и предварително обявените от възложителя условия. 
Заявленията на участника съответстват с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

5. “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 8, 35, 60, 69, 89, 93 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите и предварително обявените от възложителя условия. 
Заявлението на участника съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

6. „МЕДЕКС” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 61, 62, 66,
67, 68, 69, 74, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 97, 98, 100, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 121, 
122 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 6, 7, 8 и съдържа две заявления за 
участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени за всички лица, 
представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „МЕДЕКС” ООД два нови ЕЕДОП /за съотвентите две 
обособени позиции/, в които освен посоченото лице по пълномощие следва да бъдат вписани и 
лицата, представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, Част 
II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на 
икономическия оператор”. ЕЕДОП следва да бъдат подписани от двамата управители на 
дружеството.

7. „ЕКОФАРМ”ЕООД офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 4, 5 и съдържа едно заявление за участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №!/■ Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени за всички лица, 
представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „ЕКОФАРМ”ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП в 
който освен посоченото лице по пълномощие следва да бъдат вписано и лицето, представляващо 
участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор”. ЕЕДОП следва да бъде подписан от управителя на дружеството.

8. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 71, 76 и съдържа едно заявление за участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си е 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени за всички лица, 
представляващи участника, в съответствие с чл. 40 an. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД следва да представи нов 
ЕЕДОП, подписан от всички членове, участващи в съвета на директорите на дружеството.

9. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 11, 54, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 
82, 86, 90, 92, 97, 98, 101,103, 108, 109, 120, 121, 122 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 3, 5, 7, 8 и съдържа две заявления за участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2 участника е представил копие „Вярно с оригинала” на представения 
за обособена позиция № 1 ЕЕДОП.

Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на 
професионална дейност: Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Наредба за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични, по реда на Закон за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

За обособена позиция № 1 участника е представил „Лицензия за дейности с наркотични 
вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3 т.2 и 3 от наредбата за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични” със срок на валидност 10.06.2016 
г.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД следва да представи:
- за обособена позиция № 1 — ватидна „Лицензия за дейности с наркотични вещества за 
медицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3 т.2 и 3 от наредбата за реда за класифициране 
на растенията и веществата като наркотични.”
- за обособена позиция № 2 -  нов единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП/



10. „РОШ БЪЛГАРИЯ”ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 79, 87, 94 и обособена позиция 
№ 2 номенклатурни единици 1, 2, 4 и съдържа две заявления за участие.

Всички документи, съдържащи се в двете заявления на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите и предварително обявените от възложителя условия. 
Заявленията на участника съответстват с критериите за подбор, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

11. ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 13, 34, 95 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2, 6 и 
съдържа две заявления за участие.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/ЕЕДОП -  Приложение №1/. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” не са посочени за всички лица, 
представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД два нови ЕЕДОП /за 
съотвентите две обособени позиции/, в които следва да бъдат вписани лицата, представляващи 
участника по закон - управител и прокурист. в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, 
Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите 
на икономическия оператор”. ЕЕДОП следва да бъдат подписани от управителя и прокуриста на 
дружеството.

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на заявленията 
със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от възложителя 
условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни документи в заявленията на 
участниците, и посочва вида на документите, които съответните участници следва да представят 
допълнително в.законоустановения срок. Протоколът е подписан от председателя и членовете на 
комисията на . У.х.:. .2016 г.
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Членове:
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