
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А Й О А Н Н А - И С У Л - Е А Д 

ЕИК: §316(55806 гр. София 1527, ул. "Бяло море" № 8; тел: (+355 2) 5432 170, факс: (+355 2) 5432 144, 3432 180 

http://www.isul.eu/ 

•ЦАРИЦА ЙОАННА-
ИСУЛ 

П Р О Т О К О Л № 1 

На 28.10.2014 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 общоболнично приложение за 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД", обявен с Решение №-РД-03-83/02.10.2014 г., 
назначена със Заповед №-РД- 02-515/28.10.2014 г. в състав: 

Председател: д-р Емил Колев - Клиника по клинична фармакология и терапия 

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.„Медофарма" ЕООД - оферта № 1/22.10.2014 г. - без представител; 
2.„Диагностик Имиджинг" ООД - оферта № 2/23.10.2014 г. - без представител; 
3."Химимиорт фарма"АД - оферта № 3/27.10.2014 г. - г-жа Мила Костова -
упълномощен представител; 
4."МС фарма" АД - оферта № 4/27.10.2014 г. - без представител; 
5."Фаркол" АД - оферта № 5/27.10.2014 г. - г-н Светослав Петров - упълномощен 
представител; 
6."Булмар МЛ" ООД - оферта № 6/27.10.2014 г. - без представител; 
7.„Екофарм" ЕООД - оферта № 7/27.10.2014 г. - без представител; 
8. "Софарма Трейдинг"АД - оферта № 8/27.10.2014 г. - без представител; 
9."Инвекс Трейдинг"АД - оферта № 9/27.10.2014 г. - без представител; 
Ю.„Медекс" ООД - оферта № 10/27.10.2014 г. - без представител; 
11."Стинг" АД - оферта № 11/27.10.2014 г. - без представител; 
12.„Антисел България" ООД - оферта № 12/27.10.2014 г. - без представител; 
13.Б. Браун Медикал" ЕООД - оферта № 13/27.10.2014 г. - без представител; 
14.„Про Фармация" ЕООД - оферта № 14/27.10.2014 г. - без представител; 
15.„Търговска Лига Национален Аптечен Център"АД - оферта № 15/27.10.2014 г. - без 
представител; 
16."Новимед" ООД - оферта № 16/27.10.2014 г. - без представител; 
17."Фьоникс фарма" ЕАД - оферта № 17/27.10.2014 г. - без представител 

Членове: 1. доц. д-р Мая Белитова - KAHJ1 
2. Румяна Доганова - н-к сектор ДДП 
3. маг. ф-т Гергана Райкова - н-к болнична аптека 
4. Яна Михайлова - АПС в ДДП 
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Последователно, по реда на получаването им, комисията провери офертите за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което трима от нейните членове и 
присъстващите представители на участниците подписаха пликовете с №№3 на 
участниците. 

След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й и 
присъстващите представители на участниците 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. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията провери 
документите и информацията от плик №1 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 с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

1.„Медофарма"ЕООД - 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 с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.1 - Лично състояние на икономическите 
оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри - т. 1. Представяне на участника, което включва - б) декларация по чл. 
47, ал. 9 от ЗОП /Приложение № 2/. 

Вместо декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по Приложение № 2 от 
управителя Ахилеас Цангарис, участникът е представил декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 5 от ЗОП с редакцията на ЗОП преди измененията, влезли в сила от 01.07.2014г. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Медофарма"ЕООД следва да представи 
декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП с редакцията на ЗОП с измененията, влезли в сила от 
01.07.2014г. от управителя Ахилеас Цангарис. 

2.„Днагностик Имиджинг" ООД - 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."Химимпорт фарма"АД - 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 с изключение представените изискуеми 
гаранции. 

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 



представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника е нередовна представената банковата гаранция - не е в 
изискуемия от възложителя формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за 
нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът "Химимпорт фарма"АД следва да представи 
корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

4."МС фарма"АД - 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."Фаркол" АД - 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 с изключение представените изискуеми 
гаранции. 

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка,, посочено в Обявлението за обществена поръчка 
раздел III. 1.1 „Изискуеми депозити и гаранции - Гаранция за участие в процедурата - 1% 
от прогнозната стойност на всяка номенклатурна единица, посочена в колона № 6 на 
„Техническа спецификация", Предоставената банкова гаранция за участие в процедурата 
е с 60.35 лв. по-малко от изискуемата. 

Участникът оферира лекарствени продукти от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици № 120, 145, 146 и 147, които са наркотични вещества. Съгласно Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 32а, 
ал. 10 и чл. ЗЗг, ал. 1 и ал.З, за да търгуват с такива лекарствени продукти, участниците 
трябва да притежават Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели. 
Такъв документ в офертата на участника липсва. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът "Фаркол" АД следва да представи: 

1. Корекция на издадената банковата гаранция или платежен документ за внесена сума от 
60.35 лв. към гаранцията за участие - на касата или по банковата сметка на 
Възложителя. 
2.Копие на валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели. 

6."Булмар МЛ" ООД - 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 с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.1 - Лично състояние на икономическите 
оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри, т.З. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП и валидност на офертата -
/Приложение № 5/ 



В офертата си участникът е представил декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП със срок 
на валидност на офертата, различен от изискването в документацията. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът "Булмар MJI" ООД следва да представи Декларация 
по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП с валидност на офертата 90 дни. 

7.„Екофарм" ЕООД - 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. 

8. "Софарма Трейдинг"АД- 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. 

9."Инвекс Трейдинг"АД- 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 с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.1 - Лично състояние на икономическите 
оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри, т. 7. Декларирания, че количествата на оферирания лекарствен 
продукт са налични - в случаите по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ - свободен текст. 

В офертата на участника липсва следния документ: 

1. Декларирания, че количествата на оферирания лекарствен продукт са налични - в 
случаите по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ - свободен текст. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът "Инвекс Трейдинг"АД следва да представи: 

1 .Декларирация, че количествата на оферирания лекарствен продукт са налични - в 
случаите по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ - свободен текст. 

10.„Медекс" ООД - 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. 

11."Стинг" АД - 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. 

12.„Антисел България"ООД - 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 с изключение представените 
изискуеми гаранции. 

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 



Обявлението за обществена поръчка, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника е нередовен следния документ: 

1. Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

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

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

13."Б. Браун Медикал"ЕООД - 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 с изключение 
представените изискуеми гаранции. 

Участникът трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка,, посочено в Обявлението за обществена поръчка 
раздел III. 1.1 „Изискуеми депозити и гаранции - Гаранция за участие в процедурата - 1% 
от прогнозната стойност на всяка номенклатурна единица, посочена в колона № 6 на 
„Техническа спецификация", Предоставената банкова гаранция за участие в процедурата 
е със 192.20 лв. по-малко от изискуемата. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът Б. Браун Медикал"ЕООД следва да представи: 

1. Корекция на издадената банковата гаранция или платежен документ за внесена сума от 
192.20 лв. към гаранцията за участие - на касата или по банковата сметка на 
Възложителя. 

14.„Про Фармация" ЕООД - 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 с изключение представените 
изискуеми гаранции. 

Участникъттрябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника е нередовен следния документ: 

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

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



1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

15.„Търговска Лига Национален Аптечен Център"АД - 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. 

16."Новимед"ООД - 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 с изключение представените изискуеми 
гаранции. 

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника е нередовен следния документ: 

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът "Новимед" ООД следва да представи: 

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

17."Фьоникс фарма"ЕАД - 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. 

Участникът оферира лекарствени продукти от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици № № 120, 122, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, които са 
наркотични вещества. Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 32а, ал. 10 и чл. ЗЗг, ал. 1 и ал.З, за да търгуват 
с такива лекарствени продукти, участниците трябва да притежават Лицензия за дейности с 
наркотични вещества за медицински цели. Такъв документ в офертата на участника 
липсва. 

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

1. Копие на валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели. 

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 в законоустановения срок. Протоколът е 
подписан от председателя и членовете на комисията на 

Комисия: 

Председател: д-р Емил KoftelB 

W / 

Членове: 1. доц. д-р Мая Белитова 

1....аШШ1 / 

2. Румяна Доганойа 

Чу 
/1 

3. маг. ф-т Гергана Райкова 

Ч i7л 
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4. Я. Михайлова 
V 
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