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ПРОТОКОЛ 

.N'!!l 

Днес 10.01.2017 г. от 16:00 в гр . Стара Загора в Център за спешна 

медицинска помощ-Стара Загора, бул. "Руски" N262 се състоя заседание 
на комисията, назначена със заповед N2РД-06-3/10.01.2017 г. на Директора 

на ЦСМП-Стара Загора, за извършване подбор на участниците в 

процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на 

лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 

2017г.", открита с Решение N2 РД-06-68/15.12.2016 г., публикувано в РОП 

на 15.12.2016 г., уникален номер на поръчката 00223-2016-0003, чрез 

публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от зап, в състав: 
1. Д-р Тодор Иванов- Зав. ФСМП-ФСМП-Ст. Загора; 

2. Марияна Петрова- оперативен счетоводител в ЦСМП-Ст. Загора; 

3. Йорданка Малешкова Христова - юрист; 

В съответствие с чл.54,ал.1 от ППЗОП Комисията започна работа след 

получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 
6 от ППЗОП. Съгласно протокола за предаване на получените оферти, 
участници в процедурата са: 

.N'!!l "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София, ЕИК 103267194, със 
седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" N2S, 
Бизнес Тауърс Сграда "А", ет.12 и 

.N'!!2 "ТЪРГОВСКА ЛИГА ПАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР" АД гр.София, ЕИК 030276307, със седалище и адрес на 

управление гр . София, бул. Г.М. Димитров" N2l. 
В изпълнение на чл.51 ,ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с 

участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.1 03,ал.2 

отЗОП. 

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по 

чл.48,ал.6 от ППЗОП и предадените оферти. 

В 16.00 часа пред комисията не се яви представител на участника, 
както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Получената оферта е в непрозрачен плик, с ненарушена цялост, 

запечатан, с обозначения, съобразно чл.4 7 ,ал.2 от ППЗОП и изискванията в 
раздел VI, т. 1 от документацията на Възложителя. 

При спазване на чл. 54, ал 3 от ППЗОП, комисията извърши 

отваряне на пликовете с офертите на участниците и оповести 

съдържанието им, както следва: участник .N'!!l - "Софарма Трейдинг" 
АД, София: 



В големия плик се съдържат 2 отделни запечатани, непрозрачни и 
надписани плика: ПЛИК NQ 1-ОФЕРТА и ПЛИК NQ 2 "Предлагани ценови 
параметри". 

Пликът с надпис ОФЕРТА съдържа следните документи: 

·Документ за упълномощаване - пълномощно за представителство 

на името на Тихомир Николов Колев; 

·Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на Възложителя по 

образец, съгласно приложение NQ4; 
·Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор по образец, съгласно Приложение NQ5; 
·Декларация за срока на валидност на офертата по образец, 

съгласно Приложение NQб. 

·Единен европейски документ за обществени поръчки с 

информация относно личното състояние на участника и 

критериите за подбор (ЕЕДОП), по образец, съгласно 

Приложени NQЗ ; 

участник .N'!!2 - "Търговска лига национален аптечен център" АД 

София, върху който е отбелязано, че офертата е за определени 

ломеклатурни единици от спецификацията на възложителя, а именно NQ10, 
52, 55, 93, 101. В големия плик се съдържат 2 отделни запечатани, 
непрозрачни и надписани плика: ПЛИК NQ 1 - ОФЕРТА и ПЛИК NQ 2 
"Предлагани ценови параметри". 

Пликът с надпис ОФЕРТА съдържа следните документи: 

·Опис на документите и информацията по образец, еегласно 

Приложение NQ 1; 
·Заявление заучастие-по образец, съгласно Приложение NQ2; 
·Единен европейски документ за обществени поръчки с информация 

относно личното състояние на участника и критериите за подбор 

(ЕЕДОП), по образец, съгласно Приложени NQЗ; 

Документите, които се съдържат в техническото предложение, 

които бяха подписани от членовете на комисията са следните: 

·Пълномощно на Диана Здравкова Запозная; 

·Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с приложена техническа спецификация и изсквания 

на възложителя по образец, съгласно Приложение NQ4; 
·Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на 

договора, по образец, съгласно Приложение NQ5; 
·Декларация от участника за рока на валидност на офертата по 

образец, съгласно приложение NQб. 



Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис "Предлагани 

ценови параметри" и техническото предложение. 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната 

част от заседанието на комисията, като комисията продължи работата си в 

закрито заседание. 

Комисията разгледа и анализира документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор и установи, че участниците са предоставили пълната 

необходима информация, доказваща съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Представени са всички необходими документи, установяващи 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. Документи са подписани и подпечатани от лицето с 

представителна власт. Поради това, комисията пристъпи към разглеждане 

на получените оферти. 

При спазване на чл.56 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на офертите и техническото предложение на участниците. 

Комисията установи, че в офертите на участниците и техническото 

предложение отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор на възложителя. Комисията извърши проверка 

относно съответствието на офертите и техническото предложение с 

предварително обявените условия и установи, че същите са изготвени 

съобразно и в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на Възложителя по образец на възложителя, съобразно документацията за 

участие в процедурата. Комисията направи съпоставка между 

техническото предложение на всеки участник по отделните 

номенклатурни единици и техническата спецификация на възложителя и 

установи, че предложените лекарствени продукти отговарят на 

изискванията на възложителя по състав /съдържание на активно вещество/ 
и опаковка, с изключение на техническото предложение на "Софарма 

Трейдинг" АД София по немеиклатурна позиция N277- Fentanyl 0.1 
mg/2ml оп.х 1 О от техническата спецификация на възложителя. 
Предложението на участника е за доставка на лекарствен продукт с 

търговско наименование Fentanyl 0.25 mg/5ml оп.хlО и със 

съдържание на активното вещество 0.25 mg/5ml оп.хlО - налице е 
несъответствие между изискването на възложителя за съдържание на 

активното вещество в лекарствения продукт и активното вещество на 

предлагания продукт. Поради това офертата на този участник по 

номсиклатурна позиция N277 от техническата спецификация на 

възложителя няма да бъде разглеждана по-нататък от комисията. 



Предвид обстоятелството, че офертите на участниците отговарят на 

изискванията на Възложителя, комисията следва да пристъпи към 

отваряне, разглеждане и оценяване на ценовата оферта на участниците в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП в плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от 
ШIЗОП, на 18.01.2017 г. от 16.00 часа, в административната сграда на 
ЦСМП- Стара Загора, бул. "Руски" N~ 62 Управление. За заседанието на 
комисията на посочената дата, час и място за отваряне на ценовата оферта, 

да се публикува съобщение в профила на купувача. 

Настоящият протокол се състави съобразно JШ.103, ал.З от ЗОП и чл. 

54 и сл. от ППЗОП. 

КОМИСИЯ: 


