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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет „Доставка 
на лекарствени продукти за общоболнично приложение по прекратени позиции и 
нови лекарствени продукти за УМБАЛ”Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД”, обявен е 
Решение РД-03-16/20.02.2015г., назначена със Заповед № - РД -  02-152/23.03.2015 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в офертите 
на участниците, комисията изготви Протокол № 1/07.04.2015г. с констатациите относно 
наличието и съответствието на представените от участниците документи в пликове № 1 
на офертите е 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. До изтичане на законоустановения срок от 
получаване на протокола от участниците бяха представени изискуемите документи, както 
следва:

1.„Капамед” ЕООД:
Участникът не представи заверено копие на разрешение за търговия на едро или 
разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от 
ЗЛПХМ), или разрешение за внос - в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ.

Комисията счита, че офертата на участника не съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и предлага на основание чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2, номенклатурна единица 
№1.

2. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 3-И7, 
19, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 4(Н49, 51 ,52 и 54, обособена позиция № 2,
номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 14, и обособена позиция № 3, 
номенклатурна единица № 1.

Участникът представи гаранция за участие-платежно нареждане, за обособена позиция 
№ 2, номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 14, и обособена позиция № 3, 
номенклатурна единица № 1.

Комисията разгледа допълнително представените документи. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска 
до 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. Срокът за доставка на
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лекарствените продукти трябва да бъде до 36 часа. Предложенията за изпълнение на 
поръчката на допуснатите участници са както следва:

1 .„Софарма Трейдинг”АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 2, 3,4,5, 
9 ,10 ,12 ,15 ,17 ,19 , 20, 21,22, 23,26,27, 28, 31, 33, 35, 37, 38 ,41,42,45,47 и 54, и 
обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 2, 3,4, 6, 8 и 14. Срокът за доставка 
на лекарствените продукти е 36 часа.

Комисията пристъпи към разглеждане на съответствието на оферираните лекарствени 
продукти с техническата спецификация и с изискването лекарствените продукти от 
обособена позиция № 1 да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите.

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП комисията предлага участникът „Софарма 
Трейдинг”АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурни единици №№ 
2, 19, 31 и 45 на обособена позиция № 1.
Мотиви:
1/ Оферираната концентрация на лекарствения продукт от номенклатурна единица № 2 не 
отговаря на техническата спецификация - вместо лекарствен продукт с концентрация 
lOOmg участникът оферира лекарствен продукт с концентрация 25 mg/ml 2ml; 
2/Оферираната концентрация на лекарствения продукт от номенклатурна единица № 19 не 
отговаря на техническата спецификация спецификация-вместо лекарствен продукт с 
концентрация 50mg/10 ml участникът оферира лекарствен продукт с концентрация 50 
mg/ml 2ml;
З/Оферираният лекарствен продукт от номенклатурна единица № 31 не отговаря на 
техническата спецификация — вместо лекарствен продукт с код по ATC Н02АВ07 
участникът оферира лекарствен продукт с код по ATC Н02АВ06;
4/Оферираният лекарствен продукт от номенклатурна единица № 31 не отговаря на 
техническата спецификация да бъде за субкутантно и интравенозно приложение. Както е 
видно от Кратката характеристика към Разрешение за употреба №11-17302/27.03.2015г., 
оферираният от участника лекарствен продукт е само за интравенозно приложение;

Офертата на участника в останалата си част отговаря на изискванията на възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата.

2.„Б. Браун Медикал” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 29, 30, 
43, 44, 45 и 47. Срокът за доставка на лекарствените продукти е 36 часа.
Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата.

3.„МЕДЕКС” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 25, 32, 
33, 46, 54 и 55, и обособена позиция № 2, номенклатурна единица №16. Срокът за 
доставка на лекарствените продукти е 24 часа.
Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата.

4. „Търговска лига -НАЦ” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 8, 13 и 
32, и обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 4. Срокът за доставка на 
лекарствените продукти е 34 часа.



Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата.

5. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 3~И7, 
19, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40-И9, 51 ,52 и 54, обособена позиция № 2, 
номенклатурни единици №№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 14, и обособена позиция № 3, 
номенклатурна единица № 1. Срокът за доставка на лекарствените продукти е 24 часа.

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП комисията предлага участникът „Фьоникс Фарма” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 3 на 
обособена позиция № 2.

1/ Оферирания лекарствен продукт от номенклатурна единица № 2 не отговаря на 
техническата спецификация - вместо лекарствен продукт таблетки 500mg участникът 
оферира лекарствен продукт ампули с концентрация 2 ml;

Офертата на участника в останалата си част отговаря на изискванията на възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата.

6. „МАРИМПЕКС 7” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№31, 45, 
47, 51 ,52 и 53. Срокът за доставка на лекарствените продукти е 24 часа.

 ̂На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП комисията предлага участникът „МАРИМПЕКС 
7” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурни единици №№ 31 и 
45 на обособена позиция № 1.
Мотиви:
1/Оферираният лекарствен продукт от номенклатурна единица № 31 не отговаря на 
техническата спецификация -  вместо лекарствен продукт е код по ATC Н02АВ07 
участникът оферира лекарствен продукт е код по ATC Н02АВ06;
2/Оферираният лекарствен продукт от номенклатурна единица № 31 не отговаря на 
техническата спецификация да бъде за субкутантно и интравенозно приложение. Както е 
видно от Кратката характеристика към Разрешение за употреба №11-17302/27.03.2015г„ 
оферираният от участника лекарствен продукт е само за интравенозно приложение;

Офертата на участника в останалата си част отговаря на изискванията на възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията го допуска до участие в процедурата

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на ценовите предложения. 
Протоколът е подписан от предсе,------------------  на *^<.04.2015г.

Мотиви:

Председател: проф. Делийс

Членове: 1. доц. Златар

4. Румяна Дог

2. маг. ф-т Pai

3 Владимир В


