ПРОТОКОЛ
№3
Днес 18.01.2016 г. от 12:00 в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска
помощ-Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя заседание на комисията, назначена със
заповед №РД-06-115/22.12.2015 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за провеждане на
открита процедура по чл.16, ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка “Доставка на
лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г.”, в състав:
1. Светла Велчева Иванова – гл. мед. сестра в ЦСМП-Ст. Загора;
2. Галина Илиева Маврова – оперативен счетоводител в ЦСМП-Ст. Загора;
3. Йорданка Христова Малешкова – юрист;
В изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП комисията се запозна с постъпилите на
18.01.2016 г. допълнителни документи на „Софарма Трейдинг” АД, изискани по реда на
чл.68, ал.8 от ЗОП, относно наличието на разрешения за употреба на предлаганите
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.
След прегледа на всички приложени документи към писмо Изх. №64/14.01.2016 г. на
участника, комисията установи, че 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; №23- Хемостатична гъба Equispon 30/30/10 мм; №116- Каноколит; №125Тест 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 е налице разрешения за употреба на продуктите по номенклатури:
№9;№22;№23;№116;№125 и №126.
След сверяване на съдържащите се в плик №1 на участника 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 установи, че участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от Възложителя и на другите изисквания на възложителя, посочени в
документацията на обществената поръчка, с изключение на офертата 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, за които продукти липсва разрешения за употреба. Това
обстоятелство следва да бъде взето предвид от възложителя, ако участникът бъде
определен за изпълнител по „аргумент за обратното“ на чл.39, ал.2, т.1 от ЗОП.
Не е налице основание за предложение на комисията за отстраняване на участника в
процедурата.
Поради това, комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 с
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, на участника.
Комисията установи, че в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на
поръчката” съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец и
декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Предвид обстоятелството, че офертата на участникът отговаря на изискванията на
възложителя, комисията следва да пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на
ценовата оферта в плик №3 с надпис “Предлагана цена” в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, при спазване на разпоредбата на чл.69а, ал.3 от ЗОП на 22.01.2016 г.
от 12.30 ч., в административната сграда на ЦCМП-Стара Загора, бул.“Руски“ №62,
заседателна зала. В изпълнение на чл.69а, ал.3 от ЗОП, за заседанието на комисията на
посочената дата, час и място за отваряне на ценовите оферти, да се публикува съобщение в
профила на купувача, което да се изпрати на участника по електронната поща и/или факс,
ако такъв е посочен.
Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП.
КОМИСИЯ:
1.
/Светла Иванова/
2.
/Галина Маврова/
3.
/Йорданка Малешкова-юрист/
Предаден на Директора на ЦСМП-Стара Загора на ……………….. г.
ДИРЕКТОР:…………………..
/Д-р М. ПАВЛОВА/

