ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ

N2 РД-06- 15
14 . 02.2017г.

гр. Стара Загора
На основание чл.

109,

чл.181,

ал.6

2/18 . 01.2017г.

на

3/10.01.2017г.

на

22,

ал.1, т.б, чл.106, ал

от ЗОП и Протоколи

комисия,

назначена

Директора

на

чл.108, т.1, чл.

1/10.01 .2017г.

N2
със

ЦСМП

6,

-

заповед
Стара

и

N2

N2РД-06Загора,

извършване подбор на участниците в процедурата, разглеждане

за
и

оценка на офертите за провеждане на процедура за възлагане на

обществена

поръчка

продукти за

с

предмет

"Доставка

нуждите на ЦСМП-Стара

на

лекарствени

Загора през 201 7г.",

открита с Решение N2РД-06-68/15 . 12.2016г., публикувано в РОП на
15.12.2016г. , уникален номер на поръчката

00223-2016-0003,

чрез

публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ
на участниците в процедурата :

по ном. позиция .N'~йО

- на I - во място "Софарма Трейдинг"

АД гр. София, на П-ро място- "Търговска лига Национален аптечен
център" АД гр. София

по ном. позиция
Национален

аптечен

.N'!!93 -

на

център" АД

I -

во място "Търговска лига

гр.

София,

на П-ро

място

I -

во място "Търговска лига

-

"Софарма Трейдинг" АД гр. София
по ном. позиция

.N2lOl -

на

Национален аптечен център" АД гр. София

по

ном.позиция

.N'2S2 -

на

I -

во място "Търговска лига

Национален аптечен център" АД гр. София

ПО НОМ.ПОЗИЦИИ от

.N'21-9; от .N'!!11-13; ОТ .N'!!15-16; от .N'229-40;
от .N242-48; от .N'!!S0-51; от .N'!!53-.N'254; от .N'2S6-61; от .N!!63-67; от
.N'269-72; ОТ .N'!!74-80; ОТ .N'!!83-84; ОТ .N!!86-90; ОТ .N'294-100; ОТ .N'2102122 и .N2124 - на 1- во място "Софарма Трейдинг" АД гр. София

ОПРЕДЕЛЯМ:

ЗА

ИЗПЪЯНИТЕЛ

"Доставка

на

на лекарствени

обществена
продукти

за

поръчка
нуждите

с

предмет

на ЦСМП

Стара Загора през 2017г." участниците както следва:

по

ном.

позиции

и

.N'2S2, .N'!!93

.N'2101 -

"Търговска лига

Национален аптечен център" АД гр. София
по ном.позиции от

.N'21-13; от .N'215-16; от .N'229-40; от .N'242-48;
от .N'!!S0-51; от .N'!!53-.N'!!54; от .N'!!Sб-61; от .N'!!63-67; от .N'!!69-72; от
.N'!!74-80; от .N'!!83-84; от .N'!!86-90; от .N'!!94-100; от .N'!!102-122 и .N'!!124
- "Софарма Трейдинг" АД гр. София
МОТИВИ:
Комисията,

3/10.01.20 17г.
разглеждане

възлагане

назначена с

моя заповед заповед N~

N2P Д -06-

за извършване подбор на участниците в процедурата,
и оценка на офертите за провеждане на процедура за

на

обществена

изпълнение на
възложителя

поръчка

е

разгледала

офертите

за

обществената поръчка, получени в определения от
срок.

Комисията

е

разгледала

документите

по

чл.39,ал.2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както

и ценовата оферта на участника. Действията на комисията са
отразени

в

броя

2

протоколи,

утвърдени

от

възложителя

съгл.181,ал.5 от ППЗОП. Комисията приема, че участниците, както и
офертите

и

техническите

предложения

отговарят

на

изискванията

на

възложителя към личното състояние и критериите за подбор. Комисията е
разгледала

ценовите

предложение

на

участниците

и

приема,

че

същите са съобразени с изискванията на възложителя за формиране
на

крайна

цена

на

предлаганите

лекарствени

продукти.

В

изпълнение на чл.58 от ППЗОП, комисията е извършила оценка на

офертите

на участниците

предварително

за степента на съответствието им

обявените от възлажтеля условия

и приема,

с
че

офертите на участниците в процедурата отговарят в пълна степен на
предварително обявените от възлажтеля условия, с изключение на
офетите по ном.позиции

N2SS

и

N277

от техническата спецификация

на възложителя.

Поради това и предвид предложените цени за

изпълнение

обществената

на

поръчка,

в

съответствие

с

разпоредбата на чл.ll О,ал.2 от ЗОП, препоръчва на възложителя да

сключи договор за възлагане на обществената поръчка по отделните
номенклатурни позиции с един от двамата участници.

На основание чл.

43,

ал.

1

от ЗОП, настоящото решение да се

изпрати в тридневен срок от неговото издаване на

участниците в

процедурата.

На основание чл.

24,

ал.

42,

ал.

2, т. 1 ит. 4

и чл.181,ал.8 от ЗОП и чл.

1, т. 2 ит. 5 от ППЗОП настоящото решение,

протоколите и

доклада на комисията да се публикуват в профила на купувача на
адреса на електронната преписка

http://csmp-sz.com/profil-na-

kupuvacha!aop -2/op-201603.и в същия ден решението да се изпрати
на участника в процедурата на адрес, посочен от него

Решението подлежи на обжалване пред КЗК в
от получаването му, съгласно чл.

196 и

10-дневен

сл. от ЗОП.
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