
ПРОТОКОЛ №2

От дейността на комисия във връзка с процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на лекарствени  
средства и превързочни материали за нуж дите на УСБАЛЕ „ АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ" ЕАД , по две обособени  позиции, както следва: О бособена позиция 1 
„ Доставка на лекарствени средства" и обособена позиция 2 Доставка на 
превързочни м атериали”

Днес, 12.10.2016 г., в 10:00 часа в заседателната зала на единадесетия етаж 
на , в сградата в "УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ " ЕАД, град София, ул. "Здраве" № 2, в 
изпълнение на Заповед № 167/30.08.2016 г., издадена от И зпълнителния 
директор на болницата, комисия в състав:

Председател: Проф. Д-р Цветалина Танкова -  началник на втора клиника по 
ендокринология и болести на белите дробове

Членове:

1. Доц. Д-р Атанаска Еленкова- ендокринолог в първа клиника по ендокринология 
и болести на обмяната;

2. Йордан Влахов -  ендокринолог в трета клиника по ендокринология и болести 
на обмяната;

3. Юлиян Стойнов -  анестезиолог;

4. Лъчезар Соколов- управител на болничната аптека;

5. Мария Кованджиева -  гл. счетоводител;

6. Ваня Толева - юрист

Резервни членове:

1. Красимир Апостолов- юрист

2.Радка Димова -  счетоводител

3. Юлия Андреева- ендокринолог в първа клиника по ендокринология и болести 
на обмяната

Поради напускане на член от комисията - д-р Юлиян Стойнов, функциите 
му ще се поемат от резервния член на комисията, д-р Юлия Андреева.

Комисията проведе редовно заседание за отваряне, разглеждане, оценка и 
класиране на офертите, представени от участниците в открита процедура по 
Закона за общ ествените поръчки с предмет: Доставка на лекарствени средства и



превързочни материали за нуждите на УСБАЛЕ „ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД , по две 
обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „ Доставка на лекарствени 
средства" и обособена позиция 2 Доставка на превързочни материали"

Председателят на комисията откри публичното заседанието. Работата на 
комисията премина при следният дневен ред:

1. Публично заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците;

2. Закрито заседание за окончателна оценка на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри" на допуснатите участници, определяне на Комплексната 
оценка на участниците и определяне на крайното класиране на офертите;

Комисията пристъпи към точка първа от дневния ред. На публичното заседание 
не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и не 
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

След извърш ване на горепосочените действия, комисията пристъпи към 
отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" от офертите на 
участниците, допуснати в този етап на процедурата.

Членовете на комисията се убедиха лично, че всички пликове са непрозрачни, с 
ненарушена цялост и са подписани при първото заседание на комисията от най- 
малко трима нейни членове.

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри" на участниците 
по реда на тяхното постъпване и оповести предлаганите цени. Поради големия 
обем предлаганите цени се съдърж ат в отделна таблица неразделна част от 
настоящ ия протокол.

П редседателят на комисията закри откритото заседание на комисията и насрочи 
закрито заседание, веднага след напускането на присъстващ ите представители на 
участниците, на което да извърш и действията по точка втора от дневния си ред, а 
именно окончателна оценка на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатите участници, определяне на Комплексната оценка на участниците и 
определяне на крайното класиране на офертите.

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдърж анието на 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно документацията за 
участие в процедурата са налични и представени в цялост. Членовете на 
комисията извърш иха проверка за аритметични грешки в ценовите оферти на 
допуснатите до този етап на процедурата участници и констатираха, че



представените документи са редовни и отговарят на изискванията, посочени в 
документацията за участие в настоящ ата общ ествена поръчка.

Комисията извърш и проверка на ценовите предложения съгласно чл.72, ал.1 от 
ЗОП, относно наличието на по-благоприятно предложение с 20% или повече 
процента от средната стойност на ценовите предлож ения на останалите 
участници. Комисията установи, че има предложена оферта с 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на предлож енията на останалите участници 
за съответните позиции, на участниците: „АГАРТА ЦМ” ЕООД , „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД, „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, на 
които участници се изиска да представят писмени обосновки.

В указания законов срок, описаните по- горе участници депозираха обосновки.

„АГАРТА ЦМ” -  Комисията приема представената обосновка от участника. Същият 
излага доводи които напълно се споделят от Комисията, като се изтъква, 
наличието на опит, притеж аването на сертификат за качество, сертифакат за 
опазване на околната среда и др. Притежаването на складови бази, добра 
организация , опитен екип, както и наличието на дългогодиш ен опит доказват -  
обосновават предложената цена.

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД- Комисията приема представената обосновка от 
участника. Напълно основателни са излож ените от участника аргументи за това 
че ползва добри търговски условия, дистрибутор е , както и оторизиран 
представител.

„ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД- Комисията приема представената обосновка от 
участника. Наличието на търговски отношения директно с производителя, 
складова база, добра организация обосновават предлож ената цена от участника.

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД- Комисията приема представената обосновка от 
участника. Наличието на 20 годишен опит на участника, дистрибутор на над 20 
китайски производителя, налагат ползването на добър процент отстъпки и по 
този начин участника обосновава предлож ената от него цена.

Комисията пристъпи към изчисляване на оценките на участниците в 
процедурата, като оценката е най ниската предложена цена. Предложените цени 
са отразени в табличен вид -  неразделна част от настоящ ия протокол.

РЕШЕНИЯ:

В резултат на извърш ената оценка, Комисията РЕШИ:

I. Отстранени от участие участници НЯМА.

II. Предлага на И зпълнителния директор на УСБАЛЕ „ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД 
да издаде решение, с което да обяви класирането на участниците в процедурата



съгласно предложената най ниска цена отразени в табличен вид , неразделна част 
от настоящ ия протокол.

Комисията предлага да се прекрати процедурата за позициите, за които 
няма нито един участник, съгласно приложена таблица.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Комисията приключи своята работа на 12.10.2016 г. в 12,00 часа, като 
същ ата проведе общо 3 [три] закрити заседания.

Подписали протокола:

Председател: Проф. Д-р Цветалина Танкова -  чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:

1. Доц. Д-р Атанаска Еленкова - чл. 2 от ЗЗЛД;

2. Йордан Влахов -  чл. 2 от ЗЗЛД;

3. Юлия Андреева -  чл. 2 от ЗЗЛД;

4. Лъчезар Соколов- чл. 2 от ЗЗЛД;

5. Мария Кованджиева -  чл. 2 от ЗЗЛД;

6. Ваня Толева - чл. 2 от ЗЗЛД;


