ПРОТОКОЛ
Днес 09.04.2015г. в гр.Раднево се събра комисията за провеждане на
открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия през 2015-2016г.” определена със Заповед №
230/13.03.2015г. на Директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево в състав:
Председател: Любомир Тонев Пировски – Маг.фармацевт
Членове: 1.Недялка Михайлова Димитрова – Гл.мед.сестра
2.Николай Стоянов Кирев – Юрист
3.Д-р Пенка Добрева Грозева – Нач. ІІІ ж.отд.
4.Д-р Калинка Димова Дребова – Нач.ІV м.отд.
Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение
№280/29.01.2015г. на възложителя. Обявлението за нея е публикувано в
Регистъра на обществените поръчки към АОП под №646035 на
30.01.2015г.
Комисията започната своята работа в 08,30 часа.
На заседанието й не присъстват представители на участниците, на
средствата за масово осведомяване и други лица.
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите
оферти на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване.
След това тя се запозна внимателно с предложените цени.
Комисията извърши справка в Списъка на ИАЛ по чл.30”а” ЗМИ
относно оферираните от участниците медицински изделия.
След това тя пристъпи към внимателно разглеждане на
представените ценови оферти, сравняване и разглеждане на цените им в
резултат на което
РЕШИ:
1.Отговарят на изискванията на възложителя ценовите оферти на:
-”Медилаб”ЕООД гр. София – без обособена позиция № 6 подпозиции №26,27,28,29,31 и 33.
-”Хелмед България”ЕООД гр. София – без обособена позиция №6 подпозиции№№1,2,3,4,5,7,8,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,36,39 и 40.
-”Търговска лига – НАЦ”АД гр.София – без обособена позиция №4 подпозиции № 95 и 96 и обособена позиция №5 - подпозиция №144.
-”Софарма Трейдинг”АД гр.София – без обособена позиция №1 подпозиция №1, обособена позиция №3 – подпозиции №62 и 64, обособена
позиция №5 – подпозиции №149 и 152 и обособена позиция №6 –
подпозиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
34, 36, 37, 38, 39 и 40.
2.Предлага за отстраняване от процедурата ”Софарма Трейдинг”АД
гр.София и офертата му по обособена позиция №1 – подпозиция №1,

обособена позиция №3 – подпозиции №62 и 64 и обособена позиция №5 –
подпозиции №149 и 152 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като
офертата му не отговаря на предварително обявените условия, поради
което няма да бъде разглеждано ценовото му предложение по тези
обособени позиции и подпозиции.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея.
В „Пълно описание на предмета на поръчката и технически
спецификации” е посочено, че доставяните лекарствени продукти са
включени в Позитивен лекарствен списък(ПЛС) – приложения №1 и №2.
В т.І ”Цена на доставка от образеца „Ценова оферта” и в т.6 от
„Указания за подготовка на офертите на участниците” е поставено
условието оферираните цени да са съобразени с нормативната уредба на
ценообразуването за лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък – в противен случай няма да бъдат разгледани и
класирани офертите за тези лекарствени продукти, както и да не са повисоки от референтните стойности, посочени в Позитивния лекарствен
списък – в противен случай няма да бъдат разгледани и класирани
офертите за тях.
Въпреки тези ясни условия на възложителя участникът предлага да
достави лекарствени продукти по обособена позиция №1 – подпозиция
№1, обособена позиция №3 – подпозиции №62 и 64 и обособена позиция
№5 – подпозиции №149 и 152, които не фигурират в Приложение №2 на
ПЛС с посочения в офертата притежател на разрешението за употреба.
Това нарушение е основание за отстраняване на участника по чл.69, ал.1,
т.3 от ЗОП.
3.Предлага за отстраняване от процедурата ”Софарма Трейдинг”АД
гр.София и офертата му по обособена позиция №6 – подпозиции №
1,2,3,4,5,7,8,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,34,36,37,38,39 и 40 на
основание чл.69, ал.1,т.3 от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на
предварително обявените условия, поради което няма да бъде разгледано
ценовото му предложение за тях.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея.
В т.2 от „Пълно описание на предмета на поръчката и технически
спецификации” е посочено, че медицинските изделия, следва да са
включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на
Наредбата по чл.30”а” от ЗМИ, поддържан от ИАЛ. Тази наредба е
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските
изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се

заплащат”, приета с ПМС №364/23.12.2011г.(обн. в ДВ бр.104/2011г. изм.
и доп.).
Съгласно чл.1, т.1 буква „г” и чл.2 от нея възложителят можа да
заплаща медицински изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2
от същата определя информацията, която съдържа списъкът. Част от нея са
код на изделието(т.4) и продажна цена на изделието(т.24). Същите са
необходими за индентификация на изделието и ограничаване на
договорената цена съобразно чл.37 от наредбата.
Към ценовата оферта участникът прилага попълнена, подписана и
подпечатана съответната част от спецификацията на хартиен
носител(видно от указанията към т.І. Цена на доставка от образец на
ценовата оферта).
Със „Спецификация на необходимите медицински изделия” колона 9
е изискано от участника да посочи код на изделието в списъка на ИАЛ по
чл.30”а” от ЗМИ.
Участникът обаче не е посочил код в Списъка на ИАЛ относно
оферираните изделия по посочените подпозиции. Това е основание за
отстраняването му по тях.
4.Предлага за отстраняване от процедурата ”Търговска лига –
НАЦ”АД гр.София и офертата му по обособена позиция №5 - подпозиция
№144 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като офертата му не
отговаря на предварително обявените условия, поради което няма да бъде
разглеждано ценовото му предложение за нея.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея. В колона 7 от „Спецификация на необходимите лекарствени
продукти” е посочена годишната потребност на възложителя. С ценовата
си оферта участникът е предложил количество на доставяне лекарствен
продукт, различно от годишната нужда на възложителя. Това е основание
за отстраняването му по тази подпозиция.
5.Предлага за отстраняване от процедурата ”Търговска лига –
НАЦ”АД гр.София и офертата му по обособена позиция №4 - подпозиции
№ 95 и 96 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като офертата му не
отговаря на предварително обявените условия, поради което няма да бъде
разглеждано ценовото му предложение за тях.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея. В т.6 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и т.І
„Цена на доставка” от образец на „Ценова оферта” към документацията на
ОП е посочено, че оферираните цени не следва да са по-високи от
референтните стойности, посочени в Позитивния лекарствен списък.
Въпреки това, участникът е предложил цени, които са по-високи от

референтните стойности в ПЛС за съответния лекарствен продукт по
обособена позиция № 4 – подпозиции № 95 и 96.
Това нарушение е основание за отстраняване на участника по тях.
6.Предлага за отстраняване от процедурата ”Хелмед България”ЕООД
гр.
София
и
офертата
му
по
обособена
позиция
№6–
подпозиции№№1,2,3,4,5,7,8,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,36,39 и 40 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като
офертата му не отговаря на предварително обявените условия, поради
което няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за тях.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея. В т.2 от „Пълно описание на предмета на поръчката и технически
спецификации” е посочено, че медицинските изделия, следва да са
включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на
Наредбата по чл.30”а” от ЗМИ, поддържан от ИАЛ. Тази наредба е
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските
изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се
заплащат”, приета с ПМС №364/23.12.2011г.(обн. в ДВ бр.104/2011г. изм.
и доп.).
Съгласно чл.1, т.1 буква „г” и чл.2 от нея възложителят можа да
заплаща медицински изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2
от същата определя информацията, която съдържа списъкът. Част от нея са
код на изделието(т.4) и продажна цена на изделието(т.24). Същите са
необходими за индентификация на изделието и ограничаване на
договорената цена съобразно чл.37 от наредбата.
Към ценовата оферта участникът прилага попълнена, подписана и
подпечатана съответната част от спецификацията на хартиен
носител(видно от указанията към т.І. Цена на доставка от образец на
ценовата оферта).
Със „Спецификация на необходимите медицински изделия” колона 9
е изискано от участника да посочи код на изделието в списъка на ИАЛ по
чл.30”а” от ЗМИ. Участникът е посочил код 06 и код 10 за оферираните
продукти. В Списъка на ИАЛ не фигурират медицински изделия с такива
кодове. Това е основание за отстраняване на участника по посочените
подпозиции.
7.Предлага за отстраняване от процедурата ”Медилаб”ЕООД гр.
София и офертата му по обособена позиция №6 – подпозиции
№26,27,28,29,31 и 33 на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като
офертата му не отговаря на предварително обявените условия, поради
което няма да бъде разглеждано ценовото му предложение за тях.
Мотиви: Настоящата процедура е открита с Решение
№280/29.01.2015г., с което са одобрени обявлението и документацията за
нея. В т.2 от „Пълно описание на предмета на поръчката и технически

спецификации” е посочено, че медицинските изделия, следва да са
включени в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на
Наредбата по чл.30”а” от ЗМИ, поддържан от ИАЛ. Тази наредба е
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските
изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се
заплащат”, приета с ПМС №364/23.12.2011г.(обн. в ДВ бр.104/2011г. изм.
и доп.).
Съгласно чл.1, т.1 буква „г” и чл.2 от нея възложителят можа да
заплаща медицински изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2
от същата определя информацията, която съдържа списъкът. Част от нея са
код на изделието(т.4) и продажна цена на изделието(т.24). Същите са
необходими за индентификация на изделието и ограничаване на
договорената цена съобразно чл.37 от наредбата.
Към ценовата оферта участникът прилага попълнена, подписана и
подпечатана съответната част от спецификацията на хартиен
носител(видно от указанията към т.І. Цена на доставка от образец на
ценовата оферта).
Със „Спецификация на необходимите медицински изделия” колона 9
е изискано от участника да посочи код на изделието в списъка на ИАЛ по
чл.30”а” от ЗМИ. Участникът е посочил код 06 за оферираните продукти.
В Списъка на ИАЛ не фигурират медицински изделия с такъв код. Това е
основание за отстраняване на участника по посочените подпозиции.
Съобразявайки броя на участниците и броя на обособените позиции
комисията разработи сравнителни таблици, съдържащи данни за цените на
оферираните продукти от всеки участник.
След това комисията извърши оценяване и класиране на офертите по
определения критерий „най-ниска цена” за опаковка, ампула, флакон на
лекарствения продукт по INN, а за медицински изделия – за единица
мярка. Класирането се извърши за всеки отделен лекарствен
продукт(медицинско изделие) от всяка отделна обособена позиция. За
целта се съставиха надлежни таблици.
С оглед на това комисията,
Р Е Ш И:
1.Класира участниците в процедурата съобразно посоченото в
сравнителни таблици – приложения №№1,2,3,4,5 и 6.
2.Класира ”Софарма Трейдинг”АД гр.София на първо място
съобразно посоченото в надлежна таблица – приложение №1”А” и 4”А”.
3.Класира ”Търговска лига – НАЦ”АД гр.София на първо място
съобразно посоченото в надлежна таблица – приложение №2”А”.
4.Класира ”МС ФАРМА”АД гр.София на първо място съобразно
посоченото в надлежна таблица – приложение №3”А”.

5.Класира ”Хелмед България”ЕООД гр. София на първо място
съобразно посоченото в надлежна таблица – приложение №5”А”.
6.Предлага на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево да
сключи договор с класираните на първо място.
7.Предлага на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево на
основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП да прекрати процедурата, както следва:
7.1.По обособена позиция №1 – подпозиция №1.
7.2.По обособена позиция №3 – подпозиции № 62,64 и 65.
7.3.По обособена позиция №4 – подпозиции №70, 71, 73, 74, 75, 76,
78, 80, 111, 119, 124, 129, 132, 134 и 135.
7.4.По обособена позиция 5 – подпозиции № 149,152,154 и 159.
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник.
8.Предлага на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево на
основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП да прекрати процедурата, както следва:
8.1.По обособена позиция №4 – подпозиции № 95 и 96.
8.2.По обособена позиция №6 – подпозиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
11, 14, 15, 16, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 36, 39
и 40.
Мотиви: Всички оферти не отговарят на предварително обявените
условия от възложителя.
Комисията приключи своята работа на 04.05.2015г.
Настоящия протокол, предходните протоколи и цялата събрана
документация в хода на ОП се предават на възложителя за вземане на
решение съобразно закона.
К О М С И Я:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Любомир Пировски/
ЧЛЕНОВЕ:
1.Недялка Димитрова………………....
2.Николай Кирев

...…………………...

3.Д-р Пенка Грозева .............................
4.Д-р Калинка Дребова

....…………....

Дата на предаване/приемане 04.05.2015г. ДИРЕКТОР:............................
/Д-р Вл.Трънов/
ПРЕДС. НА КОМИСИЯТА:.............................
/Л. Пировски/

