
П Р О Т О К О Л №2
по чл.68 от Закона за обществени поръчки

на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на
участниците

по обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти за лечение на
онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ “ Света Марина” ЕАД гр. Варна”,

проведена по реда на глава пета от Закона за обществени поръчки

Обявлението е публикувано в портала на АОП и в профила на купувача на
22.10.2015 г. на вниманието на всички заинтерисовани лица и е с уникален код 693604

На 16.12.2015г., от 11:00 часа, комисията, назначена със Заповед № 766/17.11.2015
г. да проведе гореописаната открита процедура по реда на ЗОП, в състав:

Председател:
Русана Чобанова на длъжност юрисконсулт при МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр.
Варна
Членове:

1.доц д-р Димитър Калев- Началник Клиника по Медицинска онкология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

2.доц. д-р Лиана Герчева, д.м.- Началник Клиника по Клинична хематология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

3.проф. д-р Ара Капрелян, д.м.- Началник Първа клиника по нервни болести в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

4.проф. д-р Валентин Икономов, д.м.- Началник Клиника по нефрология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

5.м.ф. Д. Куманска – Управител Болнична аптека в МБАЛ “Света Марина”
ЕАД – гр. Варна, квалификация – фармацевт;

6.Павлина Сотирова – Началник отдел «МДММК» в МБАЛ “Света Марина”
ЕАД – гр. Варна

се събра, за да разгледа постъпилите оферти за участие в открита процедура по реда
на ЗОП с предмет “Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за
нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД гр. Варна”, открита с Решение Р-699 от
22.10.2015г., на Марта Дракова- Директор "Икономически Дейности", упълномощено
лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП. Комисията пристъпи към разглеждането на документите,
поставени от участниците в Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”,
като съобрази и допълнително представените в законоустановения срок документи от
участниците след изпращането на Протокол №1 от 17.11.2015г., и констатира следното:

1. По отношение на оферта с вх. № ВК-2062/12.11.2015г. от 09:00ч.,
подадена от „МС ФАРМА” АД, ЕИК 130861077, за обособени позиции 11,
номенклатури № 1, 2, 4:

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „МС ФАРМА” АД и го допуска до
оценяване по обособенa позициq 11, номенклатури № 1, 2, 4.

2. По отношение на оферта с вх. № ВК- 2065/13.11.2015 г. от 09:00ч.,
подадена от „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, ЕИК 131107072 за обособени
позиции 3 (номеклатурна единица № 3.10), 16 (номенклатурни единици 16.1):



След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД
и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 3 (номеклатурна единица №
3.10), 16 (номенклатурни единици 16.1).

3.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2073/16.11.2015 г. от 08:05ч.,
подадена от „Медекс” ООД, ЕИК 131268894 за обособена позиция 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 и 20:

В законоустановения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП Участникът с писмо с наш вх.
№ ВК-2206/03.12.2015г. е декларирал, че дистрибуторски договор със Санофи-Авентис
Унгария, валиден за 2016год., удостоверяващ оторизационни права за представителство
и продажба на територията на страната на лекарствените продукти, ще бъде сключен в
началото на 2016г. Комисията приема изявлението на участника, с което поема
отговорността за представяне на актуален дистрибуторски договор, и го допуска до по-
нататъшно оценяване. В случай че „Медекс” ООД не представи гореописания договор
за продажба на лекарствени продукти в срок до 08.01.2016г., участникът ще бъде
декласиран по отношение на обособени позиции с номера 10 (номенклатурни единици
10.4 и 10.5), 11 (номенклатурна единица 11.9), 16 (номенклатурни единици 16.5, 16.6) и
20 (номенклатурна единица 20.2).

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „Медекс” ООД и го допуска до
оценяване по обособени позиции с номера 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 и
20.

4.По отношение на оферта с вх. № ВК-2074/16.11.2015г. от 08:30ч.,
подадена от „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, ЕИК 203283623 за обособени позиции 1,
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20:

В законоустановения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП отговор от Участника не е
изпратен и не са представени изисканите от Комисията документи, с които да
гарантира, че ако бъде избран за изпълнител по някоя от обособените позиции, за които
участва, и в която са оферирани лекарства, производство на Санофи Авентис Унгария
Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко Лтд», ще притежава визираните в Договор от
2015г. права за продажба на лекарствени продукти на посочения производител и през
следващата 2016г., както и доказателство за правоприемство между „ФЬОНИКС
Фарма” ЕООД и «Либра» ЕАД.

Предвид горното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1,
т. 13 от ЗОП Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по нататъшно
участие в процедурата по отношение на обособени позиции с номера 10
(номенклатурна единица 10.5), 11 (номенклатурна единица 11.9), 16
(номенклатурни единици 16.3, 16.5 и 16.6), 17 (номенклатурна единица 17.6) и 20
(номенклатурни единици 20.2 и 20.5).

5.По отношение на оферта с вх. № ВК – 2075/ 16.11.2015г. от 08:40ч.,
подадена от „Алта фармасютикълс” ЕООД, ЕИК 175256438 за обособени позиции 1
(номенклатурна единица № 1.3), 5 (номенклатурни единици № 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14,
5.15, 5.16), 10 (номенклатурна единица № 10.1), 14, 15, 17 (номенклатурни единици
№ 17.2, 17.5):



След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „Алта фармасютикълс” ЕООД и го
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 1 (номенклатурна единица №
1.3), 5 (номенклатурни единици № 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15, 5.16), 10 (номенклатурна
единица № 10.1), 14, 15, 17 (номенклатурни единици № 17.2, 17.5).

6.По отношение на оферта с вх. № ВК – 2076/ 16.11.2015г. от 08:45ч.,
подадена от „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 131249698 за обособена позиция 16:

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД и го
допуска до оценяване по обособена позиция с номер 16.

7.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2077/16.11.2015г. от 09:40ч.,
подадена от „Маримпекс- 7” ЕООД, ЕИК 130489377 за обособени позиции 10, 11,
16, 17 и 20:

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „Маримпекс- 7” ЕООД и го
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 10, 11, 16, 17 и 20.

8.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2078/16.11.2015 г. от 09:50ч.,
подадена от „ЕКОС МЕДИКА” ООД, ЕИК 831029075 за обособена позиция 3
(номенклатурни единици № 3.1, 3.3, 3.6):

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „ЕКОС МЕДИКА” ООД и го
допуска до оценяване по обособена позиция с номер 3 (номенклатурни единици № 3.1,
3.3, 3.6).

9.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2079/16.11.2015г. от 10:00ч,
подадена от „НОВИМЕД” ООД, ЕИК 130551238 за обособена позиция 3
(номенклатурна единица 3.7):

След проверка на представените от участника документи в Плик №2, комисията
установи, че няма забележки към предложението на „НОВИМЕД” ООД и го допуска до
оценяване по обособена позиция с номер 3 (номенклатурна единица № 3.7).

10. По отношение на оферта с вх. № ВК- 2080/16.11.2015г. от 10:10ч,
подадена от „ЕКОФАРМ” ЕООД, ЕИК 130390055 за обособена позиция 9
(номенклатурни единици 9.1, 9.3), 12 (номенклатурни единици 12.2, 12.7), 17
(номенклатурна единица 17.7) и 18 (номенклатурна единица 18.3):

В законоустановения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП с писмо с вх. № ВК-
2228/07.12.2015г. Участникът е представил оригинал на банкова гаранция. В
придружително писмо към нея участникът е уточнил, че представя гаранция за участие
за обособени позиции с номера 9 (номенклатурни единици 9.1, 9.3) и 12
(номенклатурна единица 12.7). Участникът в писмото си заявява, че за останалите
позиции, за които е подал оферта не представя гаранция за участие.

Предвид горното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1,
т. 3 от ЗОП Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по нататъшно
участие в процедурата по отношение на обособени позиции с номера 12
(номенклатурна единица 12.2) 17 (номенклатурна единица 17.7) и 18
(номенклатурна единица 18.3).

11. По отношение на оферта с вх. № ВК- 2081/16.11.2015 г. от 11:20ч.,




