ПРОТОКОЛ
№2
Днес 05.12.2019 г. от 16:00 в гр. Стара Загора в Център за спешна
медицинска помощ-Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя заседание
на комисията, назначена със заповед №РД-01-64/12.11.2019 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 2020
г.”, открита с Решение №РД-01-58/16.10.2019 г., публикувано в РОП на
16.10.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-0003, чрез
публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, в състав:
1. Председател - Д-р Пенчо Пенчев – лекар във ФСМП-Ст.Загора
2. Член – Светла Иванова – главна мед.сестра ЦСМП-Ст. Загора;
3. Член - Йорданка Малешкова – юрист;
При спазване на чл.54, ал.2 и чл.57 от ППЗОП, комисията, на
публично заседание, пристъпи към отваряне на пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участниците в процедурата за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл. 18, ал.1,
т.12 от ЗОП. В обявения час не се явяват представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи
към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията извърши отваряне на пликовете с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по реда на подадените оферти и оповести ценовите
предложения на участниците.
В плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на участник №1
„ДАНСОН- БГ ООД ”, гр. Радомир се намира ценово предложение по
образец, с формирани единични цени по номеклатурни позиции №2;
№18; №19; №26; №28; №41; №51 и №69, от техническата спецификация
на Възложителя, съобразно изискванията на Възложителя за предложение
за цени за периодична доставка на лекарствени продукти.
В плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ на участник №2
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД гр.София се намира ценово предложение
по образец с формирани единични цени по номенклатурни позиции от
№1 до №22; от №24 до №36; от №39 до №51; от №53 до №54; от №56 до
№59; от №61 до №65; от №67 до №68; от №70 до №71 от техническата
спецификация на Възложителя, съобразно изискванията на Възложителя за
предложение за цени за периодична доставка на лекарствени продукти.
Комисията установи, че ценовите предложения на участниците са
изготвени по образец към документацията на Възложителя, съобразно
изискванията на възложителя за предложение за цени за периодична
доставка на лекарствени продукти.
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Според методиката за оценка на офертите от документацията на
Възложителя, обществената поръчка се възлага въз основа на
икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане
„най-ниска цена”.
Комисията установи следното:
1.Налице са оферти и от двамата участници по следните
номенклатурни позиции от техническата спецификация на възложителя
със следните ценови предложения:
- за №2 – Drotaverine 20mg/ml-2ml опаковка х 25:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН- БГ” ООД е 3.39
лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 3.62 лв. за
опаковка х 10.
Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
8.96 лв.за опаковка х 25. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 9.04 лв. за
опаовка х 25.
- за №18 – Lidocaine 10mg/ml-10ml опаковка х 50:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 3.60
лв.за опаковка х 5. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 5.47 лв. за
опаковка х 5.
Предложената крайна цена с ДДС от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
42.00 лв.за опаковка х 50. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 53.76 лв.за
опаковка х 50.
- за №19 – Lidocaine 20mg/ml-10ml опаковка х 50:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 178.80
лв.за опаковка х 100. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 214.72 лв.за
опаковка х 100.
Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
86.00 лв.за опаковка х 50. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 107.20 лв.за
опаковка х 50.
- за №26 – Furosemide 10mg/ml-2ml опаковка х 10:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 2.94
лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 3.82 лв.за
опаковка х 10.
Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД
е 3.20 лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 3.82 лв.за
опаковка х 10.
- за №28 – Amlodipine tabl.10mg x 30 бр.
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 1.32
лв.за опаковка х 30бр.. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 1.36 лв.за
опаковка х 30.
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Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
1.08 лв.за опаковка х 30бр. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 1.36 лв.за
опаковка х 30.
- за №41 – Metamizole sodium 500mg/ml-2ml опаковка х 10:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 3.39
лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 4.37 лв.за
опаковка х 10.
Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
3.40 лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 4.37 лв.за
опаковка х 10.
− за №51 – Sodium chloride 0.9% 10ml х 1бр.:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ”ООД е 0.24 лв.за
1 бр. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 0.28 лв.за 1бр.
Предложената крайна цена с ДДС от „ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е
0.71 лв.за 1 бр. Цена по Приложение №2 към ПЛС – липсва на
„Софарма”АД по Приложение №2 към ПЛС.
Предвид предложените цени, по номенклатурни позиции: №2, №18,
№19, №26; №28, №41, №51,
комисията направи сравнение по
номенклатурни позиции №2, №18 и №19 за единица бройка, а по позиции
№26, №28, №41 и №51 за опаковка. В резултат на сравнението, комисията
извършва следното класиране:
по ном. позиция №2, №18, №26, №41 и №51 - на I – во място
„ДАНСОН-БГ ООД ”, на ІІ-ро място - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД.
по ном. позиция №19 и №28 - на I–во място „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ”АД , на ІІ-ро място - ДАНСОН-БГ ООД”.
2. По номенклатурна единица: №69–Lidocaine 20mg/ml-2ml
опаковка х 10 е налице едно ценово предложение - само от „ДАНСОНБГ” ООД, както следва:
за №69–Lidocaine 20mg/ml-2ml опаковка х 10:
Предложената крайна цена с ДДС от „ДАНСОН-БГ” ООД е 4.05
лв.за опаковка х 10. Цена по Приложение №2 към ПЛС – 4.18 лв.
Комисията разгледа предлаганата цена по номенклатурна
позиция №69 от този участник и цената за една опаковка за същата
номенклатура от позитивния списък по Приложение №2. Предлаганата
цена от участника за доставка на №69 е по-ниска от цената от позитивния
списък по Приложение №2. Комисията сравни предложената цена от
участника с текущите пазарни цени към момента на заседанието на
комисията, като приема, че предложената цена от „ДАНСОН-БГ” ООД за
доставка на №69 –Lidocaine 20mg/ml-2ml опаковка х 10 е средна пазарна
цена на лекарствения продукт в страната и ценовата оферта по
ном.позиция №69 следва да бъде приета и класирана от комисията на
І-во място. Предвид тези констатации комисията класира на І-во място
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по ном.позиция №69 от техническата спецификация на възложителя
„ДАНСОН-БГ” ООД и съобразно разпоредбата на чл.110, ал.2 от ЗОП,
препоръчва на възложителя да сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с участника.
3. По останалите номенклатурни позиции, по които няма
предложения от участниците, (след изключване на номенклатурните
позиции, посочени в т.1 и т.2 от настоящия протокол) от техническата
спецификация на възложителя, с изключение на ном. позиции №23, №37,
№38, №52, №55, №60 и №66 , е налице предложение само от „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ”АД. Комисията разгледа и сравни предлаганите цени по
отделните номенклатурни позиции от този участник и цените за една
опаковка или бройка за същата номенклатура от Приложение №2 на ПЛС
и установи, че ценовите предложения на участника са по-ниски или равни
на цените по Приложение №2 на ПЛС. Комисията обсъди предложените
цени за доставка на лекарствени продукти на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”
АД и след сравнението им както с текущите пазарни цени на лекарствата
към момента на заседанието на комисията, така и с пазарните цени на
лекарствата през 2019г., намира предложените от „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ” АД цени по отделните номенклатурни позиции от
техническата спецификация на възложителя за пазарни цени на
лекарствата в страната. Комисията счита, че офертата на участника
отговаря в пълна степен на предварително обявените от възложителя
условия и предвид предложените цени за изпълнение на обществената
поръчка и съобразно разпоредбата на чл.110,ал.2 от ЗОП препоръчва на
възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с
участника.
Предвид изложеното,
комисията класира на І-во място
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по следните номенклатурни позиции от
техническата спецификация на възложителя: №1, от №3 до №17, от
№20 до №22, от №24 до №25, №27, от № 29 до №36, от №39 до №40, от
№42 до №50, от №53 до №54, от №56 до №59, от №61 до №65, от №67
до №68, от №70 до №71.
В резултат на изложеното по т.1, т.2 и т.3 от настоящия протокол,
комисията извършва следното класиране:
по ном. позиция: №2, №18, №26, №41 и №51 - на I – во място
„ДАНСОН-БГ” ООД , на ІІ-ро място - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД.
по ном. позиция: №19 и №28 - на I–во място „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ”АД , на ІІ-ро място - ДАНСОН-БГ” ООД.
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по ном.позиция №69 - на І-во място - „ДАНСОН-БГ” ООД.
по ном.позиция: №1, от №3 до №17, от №20 до №22, от №24 до
№25, №27, от № 29 до №36, от №39 до №40, от №42 до №50, от №53 до
№54, от №56 до №59, от №61 до №65, от №67 до №68, от №70 до №71 І-во място „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Настоящият протокол се състави съобразно чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.
54 и сл. от ППЗОП.
КОМИСИЯ:
1. заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП
2.

заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП

3.

заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП

Предаден на Директора на ЦСМП – Стара Загора на 18.12.2019 г.
Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП.
/д-р Маргарита Павлова/
Утвърден от Директора на 18.12.2019 г.
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Директор: заличен подпис чл.36а, ал.2 от ЗОП
/д-р Маргарита Павлова/
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