„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със
седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37,
ет.4, вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №201964523,
тел./факс:032/656600, Email: medline_clinic@abv.bg; официален сайт на Възложителя:
http://medline.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вх.№ 27/12.08.2016г.

П Р О Т О К О Л № 02
Град Пловдив, 05.08.2016г.

На 05.08.2016г. от 14:00 часа, във връзка с открита процедура по
провеждане на обществена поръчка с Решение № 31 от 05.04.2016г. на
Изпълнителният директор
на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК”АД,
публикувано в регистъра на АОП с №725750/05.04.2016г. и на интернет
страницата на възложителя в „Профила на купувача” и Обявление за участие в
обществена поръчка, публикувано в електронен вид на страницата на Агенция
по обществени поръчки по номера на процедурата №725753/05.04.2016г. и на
интернет страницата на възложителя в „Профила на купувача”, с уникален
номер на поръчката в АОП № 04700-2016-0001, и изпратено на 05.04.2016г.
обявление за ОП за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз,
публикувано с № 2016/S 070-122000 на 09.04.2016г., с предмет:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД,
със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип
Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични
лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните
им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация
на видовете и
количествата – Приложение №1 към документацията;
Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински
консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно
приложена Спецификация
на видовете и количествата –
Приложение №2 към
документацията;
Обособена
позиция
№3:
Периодични доставки по заявка на Възложителя на
дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно
приложена Спецификация
на видовете и количествата – Приложение №3 към
документацията;

в сградата на Възложителя - „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК”
АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”,
ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, се проведе открито заседание на
комисията, назначена за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на
офертите, на което присъстваха членовете:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
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1. ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА, с адрес: град
Пловдив, ул. „Свети Климент” №2А, ет.2 – правоспособен юрист, Адвокат;
ЧЛЕНОВЕ:
2.ТРЕНДАФИЛКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА, със служебен адрес:
град Пловдив, ул. „Филип Македонски” №37 – на длъжност Счетоводител в
„МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК“АД;
3. Д-р ИВАН СТОЯНОВ КАЦАРОВ, със служебен адрес: град
Пловдив, ул. „Филип Македонски” №37 – на длъжност Лекар, началник
отделение по хирургия в „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК“АД;
4. Д-р АСЯ АЛЕКСАНДРОВА КЪНЕВА-ПЕПЕЛАНОВА, със
служебен адрес: град Пловдив, ул. „Филип Македонски” №37 – на длъжност
Лекар, началник отделение клинична лаборатория в „МБАЛ МЕД ЛАЙН
КЛИНИК“АД;
5. Маг.ф.ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА, със служебен адрес:
град Пловдив, бул. „Васил Априлов” №20 – на длъжност Магистър-фармацевт,
ръководител болнична аптека;
На заседанието не се явява управителя или упълномощен
представител на участника, нито представители на юридически лица с
нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
I. Комисията е изпратила на участника по електронната поща
Писмо с Изх.№ 282/02.08.2016г. с приложен Протокол №1/20.05.2016г. с
вх.№26/02.08.2016г., в който е обявена датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите оферти, както и оценяването на техническите предложения на
участника по показателя, различен от цената. Съгласно разпоредбата на чл.69а,
ал.3 от ЗОП (отм.) повече от два работни дни преди датата на отваряне на
ценовите оферти, комисията е обявила и чрез съобщение в Профила на
купувача датата, часа и мястото на отварянето. От участника е върнато
съобщение на 02.08.2016г., че е получил Протокол №1 на комисията и е
редовно уведомен за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите
предложения, поради което комисията пристъпи към отварянето на Пликове
№3 на участника „ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: град Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Филип Македонски” № 37, с
електронна поща /е-mail/: nasko_tod@abv.bg, вписано в Търговския регистър
към „Агенция по вписванията” с ЕИК №202316497, с Управител Атанас
Тодоров Даракчиев, по реда на обособените позиции и обяви предложените
цени.
1. Представен е от участника запечатан непрозрачен Плик №3 –
Ценово предложение по Обособена позиция №1;
Ценовото предложение на участника е изготвено по образеца на
Възложителя към документацията, с приложена Таблица към ценовото
предложение на хартиен и на електронен носител/CD/. Участникът предлага
цена в общ размер 1 066 053,86лв. (един милион шестдесет и шест хиляди
петдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, съответно
1279264.63лв. (един милион двеста седемдесет и девет хиляди двеста шестдесет
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и четири лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС, като формираната обща
цена без ДДС, не надхвърля максимално предвидената от Възложителя
прогнозна стойност без ДДС по обособената позиция.
2. Представен е от участника запечатан непрозрачен Плик №3 –
Ценово предложение по Обособена позиция №2;
Ценовото предложение на участника е изготвено по образеца на
Възложителя към документацията, с приложена Таблица към ценовото
предложение на хартиен и на електронен носител/CD/. Участникът предлага
цена в общ размер 519 312,60лв. (петстотин и деветнадесет хиляди триста и
дванадесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, съответно 623 175.12лв.
(шестстотин двадесет и три хиляди сто седемдесет и пет лева и дванадесет
стотинки) с ДДС, като формираната обща цена без ДДС, не надхвърля
максимално предвидената от Възложителя прогнозна стойност без ДДС по
обособената позиция.
3. Представен е от участника запечатан непрозрачен Плик №3 –
Ценово предложение по Обособена позиция №3;
Ценовото предложение на участника е изготвено по образеца на
Възложителя към документацията, с приложена Таблица към ценовото
предложение на хартиен и на електронен носител/CD/. Участникът предлага
цена в общ размер 92 055,80лв. (деветдесет и две хиляди петдесет и пет лева и
осемдесет стотинки) без ДДС, съответно 110 466.96лв. (сто и десет хиляди
четиристотин шестдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) с ДДС,
като формираната обща цена без ДДС, не надхвърля максимално предвидената
от Възложителя прогнозна стойност без ДДС по обособената позиция.
С обявяването на цените, приключи публичната част от
заседанието на комисията, след което работата на комисията по разглеждане на
ценовите предложения продължи в закрито заседание.
След разглеждане на представените от участника ценови
предложения, е констатирано, че всички отговарят на изискванията, посочени в
документацията, включват пълния обем лекарства, медицински консумативи и
дезинфектанти по техническите спецификации по конкретната обособена
позиция. Съгласно условията на Възложителя е посочено, че валидността на
офертата ще бъде 200 дни от крайния срок за получаване на оферти, който срок
не е изтекъл. Отразено е, че са включени всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и гарантира, че
е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
офертата, съгласен е с начина на плащане на доставките, установен от
Възложителя и с всички условия, посочени в документацията.
Всички предложени от участника лекарствените продукти, които са
с държавно регулирана цена съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ, са включени в
Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и
№2 от офертите и участника е посочил цени не по-високи от договорените с
НЗОК към датата на подаване на офертата. С оглед факта, че по всяка
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обособена позиция има само един участник, не са налице обстоятелства по
чл.70 от ЗОП.
От участника са представени необходимите документи за
допустимост, съгласно разпоредбите на ЗОП и указанията на Възложителя за
участие в процедурата и подготовка на офертата. Техническите и ценовите
предложения отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
документацията.
На основание чл.71, ал.1 и ал.3 от ЗОП/отм./, комисията
единодушно РЕШИ:
Допуска до класиране участника, представил оферти по трите
обособени позиции и го класира, както следва:
№
на Участник
Цена без ДДС
Цена с ДДС
Срок
на Точки при
обособена
позиция

„ФАРМА
ХОСПИТАЛ“
ООД
Об.позиция „ФАРМА
№2
ХОСПИТАЛ“
ООД
Об.позиция „ФАРМА
№3
ХОСПИТАЛ“
ООД
Об.позиция
№1

1 066 053,86лв. 1 279 264.63лв.
519 312,60лв.

623 175.12лв.

92 055,80лв.

110 466.96лв.

доставка

оценяване

До 6 часа
До 2 часа /при
спешна нужда от
доставка/
До 6 часа
До 2 часа /при
спешна нужда от
доставка/
До 6 часа
До 2 часа /при
спешна нужда от
доставка/

60+40=100

60+40=100

60+40=100

С оглед обстоятелството, че за всяка една обособена позиция има
само една подадена оферта от единствения участник и само едно техническо и
ценово предложение, по критерий „Срок на доставка“ участника получава
максималния брой 40 точки, по критерий „Цена” също получава по 60 точки,
общ сбор на точки на участника за всяка една позиция – 100 точки.
II. След извършената оценка на предложенията на участника по
посочените обособени позиции и направеното класиране, за изпълнител на
обществената поръчка с предмет:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД,
със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип
Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични
лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните
им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация
на видовете и
количествата – Приложение №1 към документацията;
Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински
консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно
приложена Спецификация
на видовете и количествата –
Приложение №2 към
документацията;
Обособена
позиция
№3:
Периодични доставки по заявка на Възложителя на
дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно
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приложена Спецификация
документацията;

на видовете и количествата – Приложение №3 към

Комисията класира участника и по трите обособени позиции, по
следният начин:
по Обособена позиция №1:
На първо място се класира и се предлага да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция: „ФАРМА
ХОСПИТАЛ“ ООД, с предложена цена 1 066 053,86лв. без ДДС, съответно
1 279 264.63лв. с ДДС, с общ сбор 100.00 точки.
по Обособена позиция №2:
На първо място се класира и се предлага да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция: „ФАРМА
ХОСПИТАЛ“ ООД, с предложена цена 519 312,60лв. без ДДС, съответно
623175.12лв. с ДДС, с общ сбор 100.00 точки.
по Обособена позиция №3:
На първо място се класира и се предлага да бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция: „ФАРМА
ХОСПИТАЛ” ООД, с предложена цена 92 055,80лв. без ДДС, съответно
110466.96лв. с ДДС, с общ сбор 100.00 точки.
От членове на комисията не постъпиха възражения или особени
мнения във връзка с оценяването и класирането на участника.
Протоколът на комисията, в който са посочени ценовите
предложения и класирането на участниците в обществената поръчка се състави
и подписа в два екземпляра, който да се представи за утвърждаване от
Изпълнителния директор на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД.
КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1._______(п)_________ /Христина Райчева /
ЧЛЕНОВЕ: 2. _________(п)_________ /Трендафилка Проданова/
3. __________(п)__________ /д-р Иван Кацаров/
4. __________(п)_______/д-р Ася Кънева-Пепеланова/

5.__________(п)_______/маг.фарм.Зорница Велкова/
УТВЪРДИЛ:
Изпълнителен директор на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД
______(п)_______ /Д-р Невен Енчев/
ЗОП

Подписите са заличени съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от
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