ПРОТОКОЛ

.NH
Днес

22.12.2015

г. от

16:00

в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска

помощ-Стара Загора, бул. "Руски"

N262

със заповед N2РД-06- 1 15/22 . 12.20 1 5

се състоя заседание на комисията, назначена

г.

на Директора на ЦСМП-Стара Загора,

за

провеждане на открита процедура по чл.16, ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора
през

2016 г.",

в състав:

1. Светла Велчева Иванова - гл . мед. сестра в ЦСМП-Ст. Загора;
2. Галина Илиева Маврова - оперативен счетоводител в ЦСМП-Ст.
3. Йорданка Христова Малешкова - юрист;
Възложителят предаде

Загора;

на комисията списък на кандидатите за участие в

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура. Съгласно
списъка участници в процедурата, подали оферти за изпълнение на поръчката са:

.N"2 1 " ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД гр.София
ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Г.М.Димитров" N21
.N"!! 2 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София , ЕИК 103267194, със седалище и адрес
на управление гр. София, район "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" N25, Сграда "А", ет.12.
След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларации по чл.35 , ал.l, т . 1 -4 от ЗОП.

Възложителят

предаде

на

членовете

на

комисията

"ТЪРГОВСКА ЛИГ А НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР"

представените

АД и

"

от

СОФАРМА

ТРЕЙДИНГ " АД оферти в запечатани пликове . Комисията извърши проверка за
съответствието между списъка и предадепате оферти.

В

16:00

часа пред комисията не се явяват представители на "Търговска лига

национален аптечен център" АД и "Софарма Трейдинг" АД или други лица по чл. 68,

ал.3 отЗОП.
Получените оферти са в непрозрачни пликове с ненарушена цялост, запечатани,
с обозначение, съобразно изискванията на чл . 57, ал.1 от ЗОП.

При спазване на чл.68 от ЗОП комисията извърши отваряне на плика с офертата
на участник

.N"!!1

"Търговска лига национален аптечен център" АД София , върху

който е отбелязано , че офертата е за определени

спецификацията на възложителя, а именно
В големия плик се намериха други

намеклатурни единици от

N210, 52, 55, 94, 102.
3 непрозрачни плика

с надпис : плик

N2 1

с

надпис "Документи за подбор", плик N!й с надпис "Предложение за изпълнение на
поръчката" и плик

плик

N23

с надпис "Предлагана цена". Членовете на комисията подписаха

N23.
Съгласно чл . 68 , ал.5 от ЗОП комисията отвори плик

за изпълнение

N22

с надпис "Предложение

на поръчката" и всички членове на комисията подписаха всички

съдържащи се в него документи .

След отварянето на плик

N22

комисията извърши отваряне на плик

N2 1 с

надпис

,,Документи за подбор", в който се съдържат следните документи:

1.
2.
3.
4.

Списък на документите , съдържащи се в офертата;

Представяне на участника съобразно чл.56 , ал.l, т.1 от ЗОП;
Удостоверение от банката за наличен финансов ресурс- оригинал;
Годишен баланс и отчет за приходите и разходите предходната година,

заверена от експерт- счетоводител- копия, заверени с гриф

вярно с

"

оригинала" , с подпис и печат на участника;

5.

Доказателства за техническите възможности на участника за изпълнение на

обществената поръчка при

обявените условия:

Списък на основните

договори за доставка на лекарствени продукти, и зпълнени през последните

три години, вкл. стойност, дати и получатели по образци;

6.
7.
8.

У достоверения за добро изпълнение;
Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти ;

Сертификат

за

ISO 9001 :2008

внедрена

система

за

управление

на

качеството- копие, заверено с гриф ," вярно с оригинала", с подпис и печат
на участника;

9.

Разрешения за употреба на лекарствените продукти , издадени от ИАЛ или
по реда на Регламента /ЕС/

N2 7261 2004

на Европейския парламент и на

Съвета;

1О. Декларация -

списък

на

ръководството

и

служителите,

отговорни

контрола на качеството и изпълнението на поръчката- по образец
приложение

-

N2 1 към

за

N2 7

на

чл. 25а от ППЗОП, оригинал, придружена от дипломи

копия, заверени с гриф

вярно с оригинала" , с подпис и печат на

"

у частника ;

11. Декларация,

съдържаща

информация за складовите

бази

и

моторните

средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката;

12. Декларация за липса на свързаност;
13. Нотариално заверено пълномощно за

представителство на Диана Здравкова

Залозная ;

14. Два

броя декларации по чл. 47 ,ал .9 от ЗОП, подписани от представляващи

фирмата- по образец

15. Декларация

N22 , оригинали;

от участника по чл .З, т . 8

от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален

и данъчен

режим ,

действителни собсвеници- образец

N2

свързаните с тях

лица и техните

За и N2Зб, оригинали;

Ком исията извърши отваряне на плика с офертата на участник

"Софарма

.N!!2 -

Трейдинг" АД, София.
В големия плик се намериха други

надпис "Документи за подбор", плик

N22

непрозрачни плика с надпис: плик

3

N21

с

с надпис "Предложение за изпълнение на

поръчката" и плик N2З с надпис "Предлагана цена". Членовете на комисията подписаха

плик N2З.
Съгласно чл.68 , ал .5 от ЗОП комисията отвори плик
за изпълнение

на поръчката"

и

всички

членове

N22

с надпис "Предложение

на комисията подписаха всички

съдържащи се в него документи .

След отварянето на плик

N22

комисията извърши отваряне на плик

N2 1 с

надпис

"Документи за подбор", в който се съдържат следните документи:

1.
2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Представяне на участника, изготвено по образец

N2 1

на Приложение

N2 1

към чл.25а от ППЗОП - оригинал;

3.

Декларации
Димитров,

по

чл.47,ал.9

Огнян

от

Иванов

ЗОП,

Донев

и

разписани

от

Александър

Димитър
Калоферов

Георгиев
Райчев

оригинали;

4.

Удостоверение,

издадено

от

Агенцията

по

вписванията

-

нотариално

завере н о копие;

5.

Данъчна регистрация, по ДДС и КОД по Булсат-заверения копия;

2

6.
7.

Декларация , съдържаща информация относно ГФО за 2014г.- оригинал ;

8.
9.

Доказателства за техническите възможности и квалификация;

Банкова

референция

за

наличие

на

изискуемия

финансов

ресурс

нотариално з аверен препис ;

Списък за договори за доставка на лекарствени продукти

,

изпълнени през

последните три години, вкл. стойност, дати и получатели по образци;

Разреlllение за търговия на едро с

10.

лекарствени продукти и последващи

промени;

11. Лицензия за дейности с наркотични вещества;
12. Сертификат ISO 9001:2008;
13. Разреlllение за употреба на лекарствени продукти ,

които

Трейдинг" АД предлага по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/

" Софарма
N2 726/ 2004

на Европейския парламент и Съвета;

14. Декларация

относно лекарствените продукти и че същите отговарят на

изискванията на българското законодателство- оригинал;

15. Декларация
16. Декларация

по чл.55 ал.б от ЗЛПХМ -оригинал ;

Списък на служителите, които

"

Софарма Трейдинг" АД ще

използва за изпълнение на обществената поръчка, ведно с документи,

удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация

-

оригинал ;

17. Декларация
18. Декларация

по чл. 51 , ал.1 т.9 от ЗОП (налична складова база);
по чл.5 1, ал. 1 т.9 от ЗОП

(

списък на моторните превозни

средства) ;

19. Декларация за липса на свързаност;
20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от

ЗОП- за участието или неучастието на

поди з пълнител;

Нотариално заверено пълномощно за представителство на Иван Желев

21.

Начев;

22. Декларация от участника по чл.З , т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отноlllения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален

и данъчен режим ,

действителни собсвеници- образец

N2

свързаните

с тях

лица и техните

За и N2Зб, оригинали;

Комисията pelllи, че ще продължи работата си по разглеждане на документите на
участниците на следващо заседание.

Настоящият протокол се съст~ши при спазване на изискванията на чл. 72 от ЗОП.

комисия

1.

Jl { 1

/Св а ва~ова/

нка Малеlllкова-юрист/

Предаден на Директора на ЦСМП-Стара Загора нad/f.~f...#./C?.. г.
ДИРЕКТОР : .... .. .
/Д-р М.
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