ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ
№ РД-06-07
гр. Стара Загора, 26.01.2016 г.

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и Протокол №1/22.12.2015г.,
№2/08.01.2016г., Протокол №3/18.01.2016г. и Протокол №4/22.01.2016г. на комисия,
назначена със № РД-06-115/22.12.2015 г. на Директора на ЦСМП - Стара Загора за
разглеждане, оценяване и класиране на оферти в открита процедура по чл.16, ал.4 от
ЗОП за “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора
през 2016 г.”, открита с Решение №РД-06-104/20.11.2015 г., публикувано обявление
за обществена поръчка № 698596 от 20.11.2015 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка “ДОСТАВКА НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА
ПРЕЗ 2016г.” по позиции № 10, № 52 и №102 от номенклатурата на
възложителя „Търговска лига Национален аптечен център” АД гр. София,
ЕИК 030276307, със седалище и адрес на управление гр.София,
бул.Г.М.Димитров” №1
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка “ДОСТАВКА НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА
ПРЕЗ 2016г.”
по всички останали позиции
от номенклатурата на
възложителя, с изключение на позиции №9– Карбо саше х 20г; №22Хемостатична гъба Equispon 200/70/0,5 мм; №23- Хемостатична гъба Equispon
30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125- Тест Марихуана и № 126- Тест
Морфин/хероин/кодеин от номенклатурата на възложителя, „Софарма
Трейдинг” АД гр. София, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” №5, Бизнес Тауърс, сг. “А”
ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на участниците в процедурата по позиции
№ 10, № 52 и №102:
I – во място „Търговска лига Национален аптечен център” АД гр. София
ІІ-ро място „ Софарма Трейдинг” АД гр. София.
ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на участниците в процедурата по позиции
№ 55 и № 94:
I – во място „Софарма Трейдинг” АД гр. София
ІІ-ро място „Търговска лига Национален аптечен център” АД гр. София.
С посочените в решението 4 броя протоколи, комисията, назначена с моя
заповед със № РД-06-115/22.12.2015 е разгледала офертата на „Търговска лига
национален аптечен център” АД, София по номенклатури №10, 52, 55, 94 и 102 от

техническата спецификация на възложителя и офертата на „Софарма Трейдинг” АД
по всички номенклатури от техническата спецификация на възложителя.
След преглед на документите, съдържащи се в плик №1, относно
съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията е констатирала
липса на разрешение за употреба на наличието на разрешения за употреба на
предлаганите от „Софарма Трейдинг” АД лекарствени продукти по номенклатури
№9; от №17 до №26, №116, №125 и №126 от техническата спецификация на
възложителя или друг документ, доказващ изпълнението на законовите изисквания
за употреба на предлаганите продукти, поради което по реда на чл.68,ал.8 и 9 от
ЗОП е изискала от участника да представи в законноустановения срок липсващите
документи.
С писмо Изх. №64/14.01.2016г. по номенклатури №17, №18, №19, №20, №21,
№24, №25, №26 участникът представя Решение на Комисията на Европейските
общности от 30.04.2009г. за подновяване на разрешението; Решение за изпълнение
на Европейската комисия от 18.09.2015г. за изменение на разрешението и
декларация за съответствие, съгл. Директива 93/42 за продуктите по номенклатури
№17, №18, №19, №20, №21, №24, №25, №26, тъй като същите са медицински
изделия. От писмо изх. №64/14.01.2016г. се установява, че по номенклатури: №9–
Карбо саше х 20г; №22- Хемостатична гъба Equispon 200/70/0,5 мм; №23Хемостатична гъба Equispon 30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125- Тест Марихуана
и № 126- Тест Морфин/хероин/кодеин е налице висяща процедура по подновяване
на разрешението за употреба на тези продукти, която към датата на получаване на
офертата от възложителя не е завършена - т.е. към датата на разглеждане на
офертата не са налице разрешения за употреба на продуктите по номенклатури
№9;№22;№23;№116;№125 и №126.
След сверяване на съдържащите се в плик №1 на участниците документи и
допълнително представените такива със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и
предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и указанията за
изготвяне на офертата, комисията е приела, че участниците отговарят на критериите
за подбор, поставени от Възложителя и на другите изисквания на възложителя,
посочени в документацията на обществената поръчка, с изключение на офертата на
„Софарма трйдинг“-АД по номенклатури №9– Карбо саше х 20г; №22Хемостатична гъба Equispon 200/70/0,5 мм; №23- Хемостатична гъба Equispon
30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125- Тест Марихуана и № 126- Тест
Морфин/хероин/кодеин, за които продукти липсват разрешения за употреба.
Поради това, комисията е пристъпила към разглеждане на документите в плик
№ 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците и е
установила, че офертите отговарят на изискванията на възложителя, след което, при
спазване на чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията е отворила, разгледала и оценила
ценовите оферти в плик №3 с надпис “Предлагана цена” и класирала участниците по
номенклатури №10, №52, №55, №94 и №102 от техническата спецификация на
възложителя.
Комисията е обсъдила предложените цени за доставка на лекарствени
продукти на „Софарма Трейдинг” АД извън номенклатури №10, №52, №55, №94 и
№102 от техническата спецификация на възложителя и след сравнението им както с
текущите пазарни цени на лекарствата към момента на заседанието на комисията,
така и с пазарните цени на лекарствата през 2015г, намира предложените от
„Софарма Трейдинг” АД цени за незавишени, тъй като представляват средни
пазарни цени на лекарствата в страната. Предвид обстоятелството, че е налице само

една оферта по номенклатурата на възложителя извън номенклатури №10, №52,
№55, №94 и №102, комисията не извършва класиране по останалите номенклатури.
След като се запознах с документите, съдържащи се в офертата на
участниците в процедурата, възприемам изцяло съображенията на комисията,
изложени в протоколите по чл.72 от ЗОП за съответствието на участниците в
процедурата с критериите за подбор, поставени от възложителя и за съответствието
на предлаганите цени на лекарствените продукти с пазарните такива на лекарствата
към разглеждане на офертата от комисията и през 2015 г., поради което определям
участник №2-„Софарма Трейдинг” АД за изпълнител на обществената поръчка с
изключение на номенклатури №10, №52 и №102, по които за изпълнител е
определен участник №1- „Търговска лига национален аптечен център” АД, София и
номенклатури №9– Карбо саше х 20г; №22- Хемостатична гъба Equispon 200/70/0,5
мм; №23- Хемостатична гъба Equispon 30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125- Тест
Марихуана и № 126- Тест Морфин/хероин/кодеин, за които продукти липсва
разрешение за употреба.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП копие от настоящото Решение да се изпрати
на участниците в 3 /три/-дневен от датата на издаване на Решението и да се
публикува в профила на купувача заедно с протоколите на комисията при условията
на чл.22б от ЗОП.
Съгласно чл.41, ал.4 от ЗОП в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичане на 14-дневен
срок от уведомяване на участниците за решението за определяне на изпълнител,
следва да се сключи договор за възлагане на обществена порьчка по номенклатури
№ 10, № 52 и №102 от спецификацията на възложителя с „Търговска лига
Национален аптечен център” АД гр. София и със „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”- АД
гр.София, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев”, ул.
„Лъчезар Станчев” №5, Бизнес Тауърс, сг. “А” ЕИК 103267194, представлявано от
Димитър Георгиев Димитров с изключение на номенклатури №9– Карбо саше х 20г;
№22- Хемостатична гъба Equispon 200/70/0,5 мм; №23- Хемостатична гъба Equispon
30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125- Тест Марихуана и № 126- Тест
Морфин/хероин/кодеин, за които продукти липсва разрешения за употреба.
Определените за изпълнители участници да бъдат уведомени писмено за
представяне на необходимите документи в изпълнение на чл.42, ал.1 от ЗОП при
подписване на договора.
Настоящото Решение може да се обжалва, съгласно чл.120 от ЗОП, относно
неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни,
икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в
обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата,
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 /десет/-дневен срок от получаване
на настоящото Решение.

Д-Р М. ПАВЛОВА
Директор ЦСМП-Стара Загора

