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Вх.№ 26/02.08.2016г.

ПРОТОКОЛ
№ 01

Град Пловдив, 20.05.2016г.
На основание чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки
/отменен от 15.04.2016г., но действащ до завършване на процедурите обявени
до влизане в сила на новия ЗОП от 15.04.2016г./, е 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;
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Обявлението за открита процедура за възлагане на обществена
поръчка е публикувано в Агенция по обществените поръчки под № 725753/
05.04.2016г. повече от 40 дни преди крайният срок за получаване на офертите –
до 16:30 часа на 19.05.2016 година, съгласно изискванията на чл.64, ал.1 и ал.3
от ЗОП/отм./. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до
документацията за участие в процедурата, като условията и документацията за
участие в процедурата е публикувана на официалния адрес на Възложителя
http://www.medline.bg.
Със Заповед №37/20.05.2016г. на Изпълнителния директор на
„МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление:
град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, е
сформирана комисия с Председател, четирима редовни членове и двама
резервни членове. Комисията е назначена, за да отвори, разгледа, оцени и
класира предложенията на участниците, по критериите посочени в условията
на публикуваната документация. Членовете на комисията са запознати със
заповедта.
На 20.05.2016г. от 13:30 часа, в сградата на Възложителя „МБАЛ
МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД в град Пловдив, район Централен, ул.„Филип
Македонски” №37, ет.4, се проведе заседание на комисията, на която
присъстваха членовете:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
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;
Председателят на комисията обяви списъка с участниците. В
определеният срок за представяне на оферти - до 16:30 часа на 19.05.2016г., в
„МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление:
град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, е
подадена 1/една/ оферта по трите обособени позиции, заведена с входящ номер
№ 15 от 19.05.2016г. в 12:37 часа, от „ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, със
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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, документи подадени за Обособена
позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция №3.
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик, съобразно
изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП/отм./.
След обявяване на фирмата-участник в обществената поръчка,
членовете на комисията подписаха и представиха декларации за липса на
обстоятелствата по чл.35 от ЗОП/отм./ – че нямат материален интерес от
възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник; не
са “свързано лице” по смисъла на §1, т.23а от ЗОП/отм./, с кандидат или
участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с
членове на техните управителни или контролни органи; нямат частен интерес
по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси от възлагането на обществената поръчка; че не са участвали като
външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за
оценка на офертата; че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във
връзка с работата си в комисията и при промяна на декларираните
обстоятелства са длъжни да уведомят незабавно Възложителя.
На публичната част на заседанието на Комисията не присъства
представител на фирмата – участник в откритата процедура по провеждане на
обществената поръчка, нито представители на юридически лица с нестопанска
цел и на средствата за масово осведомяване.
Комисията по реда на чл.68 от ЗОП/отм./ пристъпи към отваряне на
плика с офертата на участника, като констатира, че съдържа запечатани,
непрозрачни пликове №1, №2(три броя по трите обособени позиции) и №3(три
броя по трите обособени позиции), които се подписаха от членовете на
комисията. Отвориха се пликове №2 на участника с „Предложенията за
изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2
и Обособена позиция №3 и се подписаха документите от членовете на
комисията. Комисията отвори плик №1 на участника и оповести документите,
които той съдържа, като провери съответствието със списъка по чл.56, ал. 1, т.
14 от ЗОП /отм./.
С извършването на тези действия приключи публичната част от
заседанието на комисията. Работата на комисията по разглеждане на
документацията продължи в няколко закрити заседания.
След разглеждане на представената документация, е констатирано
следното:
І. От „ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, офертата е представена в
запечатан непрозрачен плик, съдържащ: Плик №1 с „Документите за подбор”;
три непрозрачни пликове с надпис „Плик №2 – „Предложение за изпълнение
на поръчката” по Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена
позиция №3 и три непрозрачни пликове с надпис „Плик №3- „Предлагана
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цена” по Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция
№3.
От „ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД, са представени следните документи, посочени в Указанията за участие и подготовка на офертите, а именно:

1. Оферти по образец на Възложителя за Обособена позиция №1; №2 и №3 – 3
броя -Приложение №10;
2. Разпечатка от търговския регистър с Единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ
по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) от № IV-P-T-EU-058 от
04.05.2016г.;
Не представя лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), защото не се предвижда в
спецификациите, доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП.
4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ по
реда на чл.79, ал.2 от Закона за медицинските изделия с рег. № IV-P-T/МИ-933 от
04.02.2013г.;
5. Декларация относно срок на валидност на офертата по Образец на
Възложителя - Образец №11а от документацията на Възложителя;
6. Представяне на участника съгласно чл.56, ал.1, б”а” от ЗОП - Образец
№11б;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.2,
т.2, т.4 и т.5 от Закона за обществените поръчки, че представляващият участника не
е осъждан и не е лишен от право да упражнява търговска дейност- Образец №11в;
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от
ЗОП и чл. 47, ал.2, т.1 и т.2а от ЗОП относно несъстоятелност, ликвидация и
задължения по образец на Възложителя - Образец №11г;
9. Декларация по чл.23, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, че предложените лекарствени продукти са регистрирани за употреба в
страната по образец на Възложителя - Образец №11д за Обособена позиция №1;
10. Декларация че предложените медицински консумативи са разрешени за
продажба и употреба в страната, по образец на Възложителя – Образец №11д1,
съответно за Обособена позиция №2;
11. Декларация че предложените дезинфектанти са разрешени за продажба и
употреба в страната, по образец на Възложителя – Образец №11д1, съответно за
Обособена позиция №3;
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в
съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от
ЗОП по образец на Възложителя - Образец №11е;
13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП за
липса на свързани лица и конфликт на интереси по образец на Възложителя Образец №11ж;
14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за
ползване на подизпълнител по образец на Възложителя - Образец №11з;
15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл. 56, ал. 1, т.7
от ЗОП по образец на Възложителя- Образец №11и – празна непопълнена, защото
няма да се ползва подизпълнител;
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16. Декларация по образец на Възложителя №11й по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП със
списък на изпълнени договори за доставки с приложени към нея Удостоверения в
оригинал общо 5 броя- три броя за лекарствените продукти, един брой за
медицинските консумативи и един брой за дезинфектантите, издадени от законен
представител на Получателя/Възложителя;
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.3 от ЗОП – доказателства за техническата
възможност за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя - Образец №11к
с приложен Договор за наем на помещение и Свидетество за регистрация на моторно
превозно средство;
18. Декларация относно остатъчния срок на годност на лекарствата;
медицински консумативи и дезинфектанти по Образец на Възложителя - Образец
№11л;
19. Декларация относно осигуряване на необходимите количества лекарствени
продукти; медицински консумативи и дезинфектанти за целия срок на договора при
изпълнение на обществената поръчка по образец на Възложителя - Образец №11м;
20. Декларация за срока и начина на плащане по образец на Възложителя Образец №11н;
21. Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина за притежателите на разрешенията за употреба на лекарствата
по Обособена позиция №1 по образец на Възложителя - Образец №11о;
22. Декларация по чл.261а от ЗЛПХМ относно наличие на държавно
регулирана цена на лекарствените продукти и включването им в Позитивния
лекарствен списък за Обособена позиция №1 за тези от лекарствата, за които това
условие е приложимо по образец на Възложителя - Образец №11п;
23. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за
приемане условията на проекта на договора по образец на Възложителя - Образец
№11р;
24. Образец на Договор Приложение
№14 от документацията на
Възложителя, подписан и подпечатан от участника в края на всяка страница, без да е
попълнен;
25. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари и чл.6, ал.2 от ЗМИП по образец на Възложителя - Образец
№11с;
26. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, за осигуряване на количества, в
случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт за
Обособена позиция №1 по образец на Възложителя - Образец №11т;
27. Три броя документи за внесени банкови гаранции за участие в процедурата
съответно за Обособена позиция №1; Обособена позиция №2 и Обособена позиция
№3-оригинал;
28. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания
към участника - заверени копия на годишни финансови отчети за последните две
приключили финансови години - за 2014г. и 2015г. ;
29. Копие на регистрация по ЗДДС на дружеството;
30. Представени в три отделни запечатани пликове №2 - Предложения за
изпълнение на поръчката по образеца на Възложителя - Приложение №12 към
които са приложени Спецификации на видовете и количествата лекарствени
продукти за Обособена позиция №1, съответно медицински консумативи за
Обособена позиция №2 и дезинфектанти за Обособена позиция №3, съгласно
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образеца на Възложителя - Приложение от №1; №2 и №3, за които участва
кандидата.
31. Представени са три отделни запечатани пликове №3 - Ценови предложения
за Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция №3.

От участника са представени необходимите документи за
допустимост, съгласно разпоредбите на ЗОП и указанията на Възложителя
за участие в процедурата и подготовка на офертата.
ІI.1. По представеното предложение за изпълнение на поръчката от
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД за Обособена позиция №1:
ІI.1.1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при
условията на документацията, съгласно изискванията на Възложителя и
представя Таблица към Техническото предложение, в която са посочени данни
за анатомотерапевтичен код, международно непатентно наименование,
търговското наименование на лекарствения продукт, лекарствена форма,
количеството активно лекарствено вещество в предлагания лекарствен
продукт, данни за притежателя на разрешението за употреба, прогнозните
количества за периода в посочената лекарствена форма. От комисията е
направена проверка и установено, че всички лекарства са разрешени за
употреба, включени в позитивния лекарствен списък.
ІI.1.2. За изпълнението на поръчката предлага срок за доставка – до 6
/шест/ часа след получаване на заявка от „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД
за необходимите количества.
ІI.1.3. При необходимост от спешна доставка на малки количества– до 2
/два/ часа след изпратена заявка от Възложителя по електронна поща или по
факс, в която да се упоменава спешна нужда от доставка.
ІI.2. По представеното предложение за изпълнение на поръчката от
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД по Обособена позиция №2:
ІI.2.1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при
условията на документацията, съгласно изискванията на Възложителя и
представя Таблица към техническото предложение, в която са посочени данни
за артикулите-наименование, характеристика на продуктите, прогнозните
количества за периода, предлагана опаковка и данни за производител.
ІI.2.2. За изпълнението на поръчката предлага срок за доставка – до 6
/шест/ часа след получаване на заявка от „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД
за необходимите количества.
ІI.2.3. При необходимост от спешна доставка на малки количества– до 2
/два/ часа след изпратена заявка от Възложителя по електронна поща или по
факс, в която да се упоменава спешна нужда от доставка.
ІI.3. По представеното предложение за изпълнение на поръчката от
„ФАРМА ХОСПИТАЛ“ ООД по Обособена позиция №3:
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ІI.3.1. Участникът предлага да изпълни обществената поръчка при
условията на документацията, съгласно изискванията на Възложителя и
представя Таблица към техническото предложение, в която са посочени данни
за артикулите- наименование, характеристика, спектър на действие, фирма
производител, мерна единица, опаковка и прогнозно количество на
възложителя за периода.
ІI.3.2. За изпълнението на поръчката предлагат срок за доставка – до 6
/шест/ часа след получаване на заявка от „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД
за необходимите количества.
ІI.3.3. При необходимост от спешна доставка на малки количества– до 2
/два/ часа след изпратена заявка от Възложителя по електронна поща или по
факс, в която да се упоменава спешна нужда от доставка.
По допустимостта на кандидата:
ІIІ. След разглеждане на представените документи и предложения
за изпълнение на поръчката, подробно описани по-горе комисията единодушно
РЕШИ:
По Обособена позиция №1
Допуска кандидатът „ФАРМА ХОСПИТАЛ” ООД до разглеждане на ценовото му предложение, тъй като са представени всички
изисквани от Възложителя задължителни документи, разрешителни,
приложени са всички декларации по образец на Възложителя,
удостоверения/референции от реализирани договори, с предмет сходен с
предмета на поръчката, съгласно изискванията на ЗОП /отм./ и Указанията за
участие на Възложителя. Участникът е представил документ за внесена
гаранция за участие.
В техническото предложение за изпълнение на поръчката е
представена подробна Техническа спецификация на видовете лекарствени
продукти, които отговарят на изискванията на Възложителя и Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
По Обособена позиция №2
Допуска кандидатът „ФАРМА ХОСПИТАЛ” ООД до разглеждане на ценовото му предложение, тъй като са представени всички
изисквани от Възложителя задължителни документи, разрешителни,
приложени са всички декларации по образец на Възложителя,
удостоверения/референции от реализирани договори, с предмет сходен с
предмета на поръчката, съгласно изискванията на ЗОП и Указанията за участие
на Възложителя. Участникът е представил документ за внесена гаранция за
участие.
В техническото предложение за изпълнение на поръчката е
представена подробна Техническа спецификация на видовете медицински
консумативи, които отговарят на изискванията на Възложителя и Закона за
медицинските изделия.
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По Обособена позиция №3
Допуска кандидатът „ФАРМА ХОСПИТАЛ” ООД до разглеждане на ценовото му предложение, тъй като са представени всички
изисквани от Възложителя задължителни документи, приложени са всички
декларации по образец на Възложителя, удостоверения/референции от
реализирани договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, съгласно
изискванията на ЗОП и Указанията за участие на Възложителя. Участникът е
представил документ за внесена гаранция за участие.
В техническото предложение за изпълнение на поръчката е
представена подробна Техническа спецификация на видовете дезинфектанти,
които отговарят на изискванията на Възложителя и на нормативните
разпоредби.
С оглед разпоредбата на чл.69а от ЗОП/отм./, Комисията обявява
датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти – 05.08.2016г. от 14:00
часа, в сградата на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, в град Пловдив, район
„Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, при което право да присъстват имат участника в процедурата или негов упълномощен представител с
нотариално заверено пълномощно, както и представители на юридически лица
с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Съгласно разпоредбата на чл.69а, ал.4 от ЗОП/отм./ - Когато
критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от
оценяването на офертите по другите показатели, различни от цената.
С оглед обстоятелството, че за всяка една обособена позиция има
само по една подадена оферта от участник и само едно техническо
предложение, по критерий „Срок на доставка“ участника, получава
максималния брой 40 точки по Обособена позиция №1, Обособена позиция
№ 2 и Обособена позиция №3.
Протоколът на комисията да се представи за утвърждаване на
Изпълнителния директор на „МБАЛ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, след което
да се изпрати на участника за сведение, както и относно обявяване на датата,
часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участника, съгласно
чл.69а от ЗОП/отм./.
Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни
екземпляра.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1._________(п)________ /Христина Райчева /
ЧЛЕНОВЕ: 2. __________(п)_________ /Трендафилка Проданова/
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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/

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