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П Р О Т О К О Л № 1 

На 01.10.2014г. 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 за 
УМБАЛ"Царица Йоанна -ИСУЛ"ЕАД по прекратени позиции и нови 
лекарствени продукти за онкологични заболявания", обявен с Решение РД-03-
69/05.09.2014 г., назначена със Заповед № - РД - 02-455/01.10.2014 г. в състав: 

Председател: Евгени Тодоров - ЗД по ИД 

Членове: 1. д-р Харадинов - Клиника по медицинска онкология 
2. доц. Емил Гачев - Клиника по клинична фармакология и терапия 
3. Гергана Райкова - маг. фармацевт 
4. Яна Михайлова - АПС в сектор ДДП 

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. На заседанието не присъстваха 
представители на участниците. 

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.„ЕКОФАРМ" ЕООД - оферта № 1/30.09.2014 г. 
2. „МС Фарма" АД - оферта № 2/30.09.2014 г. 
3. „МЕДЕКС" ООД - оферта № 3/30.09.2014 г. 
4.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД - оферта №4/30.09.2014г. 
5. „МАРИМПЕКС 7" ЕООД - оферта №5/30.09.2014г. 
6. „Фьоникс Фарма България" ЕАД - оферта № 6/03.06.2014 г. 
7. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД - оферта № 7/03.06.2014 г. 

Последователно, по реда на получаването им, комисията провери офертите за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете с №№3 на участниците. След това комисията отвори пликовете с 
№№ 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в тях. 
Комисията отвори пликовете с №№ 1 на участниците, оповести документите, които те 
съдържат и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

Комисията продължи с проверка на съответствието на документите с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Настоящият протокол съдържа констатациите относно 
наличието и съответствието на представените от участниците документи в пликове № 1 
на офертите с критериите за подбор, по реда на отварянето, както следва: 

•ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ 
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1.„ЕКОФАРМ" ЕООД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 9. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата 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 № 7 и № 8. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

3. „МЕДЕКС" ООД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурни единици № 4, 5 и 9, И 
за обособена позиция №2, номенклатурна единица №11. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

4. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 6, и за 
обособена позиция №2, номенклатурна единица №10. 

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

5. „МАРИМПЕКС 7" ЕООД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 9. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

6. „Фьоникс Фарма България" ЕАД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурни единици № 2, 4, 6 и 9, 
и за обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 10. 

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и редовни, и 
съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и предварително 
обявените от възложителя условия със следните изключения: 
-в офертата на участника липсват декларации по чл. 47. ал. 9 от ЗОЛ, подписани от 
тримата управители на дружеството; 
-в офертата на участника не е представено пълномощно Per. №1739/27.08.2014г. за 
определяне правомощията на г-н Красимир Николаев и г-жа Зорница Ромова. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Фьоникс Фарма България" ЕАД следва да 
представи: 



[ 
1. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. подписани от тримата управители на дружеството; 
2. Пълномощно Per. №1739/27.08.2014г. за определяне правомощията на г-н Красимир 
Николаев и г-жа Зорница Ромова. 
7. „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД: 
Офертата на участника е за обособена позиция №1, номенклатурни единици №№4 и 9. 

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

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата, съответствието на 
документите с критериите за подбор 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 в посочения срок. Протоколът е подписан от председателя и 
членовете на комисията на .¥. а . А£/..'. 2014 г. 


