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ЦАРИЦА ИОАННА 

ИСУЛ 

ПРОТОКОЛ № 2 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с „Доставка на 
лекарствени продукти за онкологични заболявания за У М Б А Л " Ц а р и ц а Й о а н н а 
- И С У Л "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. 

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, комисията изготви Протокол № 1/08.10.2014г. с констатации относно 
наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи. 

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 ,.Фьоникс 
Фарма България'' ЕАД представи Пълномощно Per. №1739/27.08.2014г. от г-н Веселин 
Кунев за определяне правомощията на г-н Красимир Николаев и г-жа Зорница Ромова, и 
Пълномощно Per. №1940/25.09.2014г. от г-дага Томислав Живанович и Ружица Корен за 
определяне пълномощията на г-н Веселин Кунев. 

Участникът не представи декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписани от тримата 
управители на дружеството. Представи декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, 
подписани ог тримата управители с редакцията на ЗОП преди измененията, влезли в сила 
от 01.07.2014г. С липсата на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се компроментира съответствието на офертата на участника с 
критериите за подбор, обявени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
Комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП предлага на възложителя участникът „Фьоникс 
Фарма България" ЕАД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Пликове №№ 2 - "Предложение за изпълнение 
на поръчката", в които се поставя техническото предложение, изготвено по Приложение № 
8, включващо и срок за изпълнение - срок за доставките, към което, ако е приложимо, се прилага 
декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3. Само за лекарствения продукт от 
обособена позиция №4 „1MATINIB 100 nig" -- Разрешение за употреба и Кратка 
характеристика на продукта. Срокът за доставка на лекарствените продукти трябва да 
бъде до 24 часа. 



1. Предложението на участника „ЕКОФАРМ" ЕООД е за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица № 9. Изготвено е по Приложение №8 и отговаря на изискванията 
на възложителя. Мотивирана от това обстоятелство. Комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ЕКОФАРМ" ЕООД до отваряне на ценовите предложения. 

2. Предложението на участника „МС Фарма" АД е за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици №№ 7 и 8. Изготвено е по Приложение №8 и отговаря на 
изискванията на възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно 

допуска „МС Фарма1' АД до отваряне на ценовите предложения. 

3. Предложението на участника „МЕДЕКС" ООД е за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици №№ 4, 5 и 9, за обособена позиция № 2, номенклатурна единица 
№11. Изготвено е по Приложение № 8 и отговаря на изискванията на възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МЕДЕКС" ООД до отваряне на ценовите предложения. 

4. Предложението на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД е за обособена позиция 
№ 1, номенклатурна единица № 6, за обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 
10. Изготвено е по Приложение № 8 и отговаря на изискванията на възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „СОФАРМА ТРЕИДИНГ"АД до отваряне на ценовите предложения. 

5. Предложението на участника „МАРИМГ1ЕКС 7" ЕООД е за обособена позиция № 
1, номенклатурна единица № 9. Изготвено е по Приложение № 8 -а отговаря на 
изискванията на възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно 

допуска „МАРИМПЕКС 7" ЕООД до отваряне на ценовите предложения. 

6. Предложението на участника „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД е за обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици №4 и 9. Изготвено е по Приложение № 8 и отговаря 
на изискванията на възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, Комисията 
единодушно РЕШИ: 
допуска „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС" ЕООД до отваряне на ценовите предложения. 

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на це! редложения 
Протоколът е подписан ог председателя и членовете на комисията на . i. .2014 г. 
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