ПРОТОКОЛ
№4
Днес 22.01.2016 г. от 12:30 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;
Комисията установи, че в изпълнение на чл.69а, ал.3, предл.1 в профила на
купувача на ЦСМП-Стара Загора е публикувано съобщение за заседанието на
комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите оферти на участниците в
процедурата, в плик №3 с надпис “Предлагана цена”.
В определения час – 12:30 чaса не се явяват представители на участниците или
други лица по чл.68, ал.3 от ЗОП.
Комисията отвори плик №3 с надпис “Предлагана цена” на участник №1
„ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД гр.София. В пликът
се намира ценово предложение по образец
с формирани единични цени по
техническата спецификация на Възложителя, по определени номенклатурни единици
№10, 52, 55, 94, 102, съобразно изискванията на Възложителя.
Комисията отвори плик №3 с надпис “Предлагана цена” и на участник №2
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София. В пликът се намира ценово предложение по
образец с формирани единични цени по техническата спецификация на Възложителя,
съобразно изискванията на Възложителя.
След отварянето на пликове №3 с надпис “Предлагана цена” на двата участника,
комисията разгледа и сравни предложените цени от тях, за доставка на лекарствени
продукти по номенклатурни единици № 10, 52, 55, 94, 102 от техническата
спецификация на възложителя. Комисията изготви сравнителна таблица, която е
неразделна част от протокола. В таблицата са сравнени предложените цени на участник
№1 „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД гр.София по
позиции №10, 52, 55, 94, 102, с предложените от
участник №2 „СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София цени за същите предложени номенклатури.
Сравнителна таблица за предложените цени по номенклатурни единици
№10, №52, №55, №94, №102

Номенклатурен
№

Оферта№1

Оферта №2

Търговско
Наименование

Производител

„Търг.лига
НАЦ” АД

„Софарма
Трейдинг”АД

HUMULIN R
100 IU/ml – 3ml

„Eli Lilly Nederland
B.V.”

6.92

-

Мин.
цена

6.92

Класиране
I-во място
Оферта
№1

1

10
ACTRAPID HM
PENF.100 IU/ml
– 3ml
FUROSER
10mg/ml – 2ml

„Novo Nordisk”

-

„Чайкафарма
Висококачественит
е лекарства” АД

0.57

7.25

0.57

Оферта
№1

3.85

Оферта
№2

3.41

3.41

Оферта
№2

0.19

-

0.19

Оферта
№1

-

0.59

52
FUROSEMID
10mg/ml – 2ml
NORDIPIN tabl.
10mg x 30

„Софарма АД”
„Чайкафарма
Висококачественит
е лекарства” АД

-

1.25

10.47

-

-

3.85

3.79

-

55
AKSEL tabl.
10mg x 30
BUTO-ASMA
INHALER
0.1mg/dose –
200 doses

„Medochemie LTD”
„Чайкафарма
Висококачественит
е лекарства” АД

94
SALBUTAMOL
SANDOZ inhaler

„SANDOZ”

-

0.1mg/dose –
200 doses
SODIUM
CHLORIDETchaikapharma
0.9% 10ml

„Чайкафарма
Висококачественит
е лекарства” АД

102
NATRIUM
CHLORATUM
90mg / 10ml

„Софарма АД”

Видно от таблицата, по позиции № 10, № 52, №102 комисията класира на I – во
място „Търговска лига Национален аптечен център” АД гр. София, а на второ място „
Софарма Трейдинг” АД гр. София.
Видно от таблицата, по позиции № 55, № 94 комисията класира на I – во място
„Софарма Трейдинг” АД гр. София, а на второ място „Търговска лига Национален
аптечен център” АД гр. София.
За останалите позиции от техническата спецификация на Възложителя е налице
предложение за изпълнение само от участник №2 - „ Софарма Трейдинг” АД.
Комисията обсъди предложените цени за доставка на лекарствени продукти на
„Софарма Трейдинг” АД 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 по
останалице позиции от техническата спецификация на възложителя за незавишени, тъй
като представляват средни пазарни цени на лекарствата в страната.
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Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП
и се предава на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез
открита процедура – Директора на ЦСМП - Стара Загора, заедно с цялата
документация.
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/
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