
П Р О Т О К О Л

за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията за 
участие в открит конкурс с предмет «Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с. Церова Кория, чрез периодично повтарящи 
се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции» по повод публикувано обявление в АОП № 
609789/20.06.2014 г.

Днес, 13.08.2014 г. комисия, назначена със Заповед № 
17/13.08.2014 г. на Директора на ДПБ-Церова кория, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванакова -  началник
отделение в ДПБ-Церова кория;

ЗАМЕСТНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

В ДПБ-Церова кория;
ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева -  началник отделение в

ДПБ-Церова кория;
4. Стефан Павлов -  юрист;
5. Соня Лазарова -  икономист в ДПБ-Церова кория;

на основание чл. 68 и сл. от ЗОП в кабинета на Директора на ДПБ- 
Церова кория започна своята работа, както следва:

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята 
работа подписа декларация по реда на чл. 35 ал.З от ЗОП. Комисията 
получи списък на участниците и 4-те броя подадени оферти, за което бе 
съставен нарочен приемно-предавателен протокол, неразделна част от 
настоящият такъв. От представените документи е видно, че офертите са 
постъпили в следния ред и час:

1. „Ей енд Ди фарма България” ЕАД, гр. София п. к. 1700, кв. 
„Студенски град”, ул. „Проф. Александър Фол” №2, вх.Б, ет. 7 с вх.№ 
736/05.08.14г. -  10.47 часа, за обособени позиции №№22, 23, 58 и 87

2. МС ФАРМА АД, гр. София п.к. 1816, ул. „Земляне” №35, район 
„Овча купел” с вх. №753/11.08.2014 г. - 11.20 часа, за обособени позиции 
№№22,23 и 24

3. „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, гр. София п.к. 
1172, бул. „Г. М. Димитров” №1,с вх.№ 754/12.08.14 г. -  10.00 часа, за 
обособени позиции №№ 7, 18, 20, 21, 30, 43, 73, 74, 91.

4. „Фьоникс Фарма” ЕАД, гр. София п.к 1700, ул. „Околовръстен път” 
№199а, с вх. № 756/12.08.14г. -  10.55 часа, за всички обособени 
позиции.

Приетите оферти бяха запечатани в 3 (три) плика и 1 (един) кашон, 
всичките с видимо ненарушена цялост, с входящи номера, дата и час на 
подаване. Комисията констатира че няма предложения постъпили след 
крайния срок.



Въпреки че действията на комисията в тази й част са публични, не 
присъстваха участниците или техни представители, съгласно 
предоставената им с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП такава 
възможност.

Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с 
утвърдената от Директора документация за участие в открития конкурс, 
както и с методиката за оценяване на офертите. След установяване на 
гореизложеното комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда 
на тяхното постъпване.

Членовете на комисията отвориха последователно всичките 4 
оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящите им номера. 
Комисията констатира, че във всички оферти има поставени по 4 (четири) 
отделни запечатани плика, съгласно заложеното изискване от 
възложителя за съдържанието на офертата. След отваряне на всяка 
една от офертите трима от членовете й полагаха подписи върху плик „№ 
3 -  предлагана цена”, без да нарушават външната им цялост. След това 
комисията пристъпи към отваряне на пликове „№ 2 -  предложение за 
изпълнение на поръчката”, за всяка една от офертите, като трима от 
членовете й положиха подписи върху всички документи, съдържащи се в 
него. След изпълнение на това действия комисията констатира, че 
участника „Фьоникс Фарма” ЕАД не е направил предложение за всички 
обособени позиции, въпреки внесената банкова гаранция в пълен 
размер, а именно: 1, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 42, 48, 49, 
55, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 79, 80 и 85. След това комисията пристъпи 
към отваряне на пликове „№ 1 -  документи за подбор”, за всяка една 
от офертите, оповести документите, които се съдържат в тях и 
констатира съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
След извършване на тези действия публичната част от работата на 
комисията приключи, като от този момент нататък работата й стана при 
„закрити врата”.

Комисията пристъпи към преглед на документите в пликове „№ 1 -  
документи за подбор” по същество и констатира, че същите 
съответстват изцяло с критериите за подбор поставени от възложителя.

След извършването на тези действия комисията констатира, че има 
оферти за определени обособени позиции, т.е. плик № 2 „предложение 
за изпълнение на поръчката”, които не отговарят на предварително 
обявените от възложителя изисквания. В документацията за откритата 
процедура възложителя е заложил изискването в плик № 2 „предложение 
за изпълнение на поръчката” да има оторизационно писмо /или друг 
документ/ удостоверяващ представителната власт на кандидата изрично 
упълномощен от притежателя на разрешението за употреба или негов 
представител на името на кандидата да оферира предлаганите 
лекарствени продукти за настоящата процедура за срока на действие на 
договора, както и доказателства за удостоверяване подписа под



оторизационното писмо / за проследяване на връзката между 
притежателя на разрешителното за употреба и неговия упълномощен 
представител, ако има такъв/. Въпреки това в подадените оферти от 
страна на участника „Фьоникс Фарма” ЕАД това изискване не е спазено, 
а именно за обособени позиции 34, 36, 46, 47, 52, 53, 70, 71, 78, 81 и 82 е 
посочено, че не притежава съответния документ. За обособени позиции 
51 и 56 е посочено, че притежават, но не е приложен съответния 
документ.

В тази връзка и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 
комисията предлага на Възложителя да отстрани участника 
„Фьоникс Фарма” ЕАД от участие за следните обособени позиции, а 
именно: 34, 36, 46, 47, 52, 53, 70, 71, 78, 81 и 82, тъй като офертите в 
тази им част не отговарят на предварително обявените от 
възложителя условия.

За тези обособени позиции комисията няма да отваря ценовите 
оферти, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 69а от ЗОП.

Комисията предлага на участника „Фьоникс Фарма” ЕАД да бъде 
предоставена възможност да представи липсващите документи за 
обособени позиции 51 и 56, като за целта бъде изпратено съответното 
искане.

По отношение на всички други валидни оферти и в изпълнение на 
изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията обявява, че отварянето 
на всички валидни оферти ще се извърши на 15.08.2014г. от 10.00 часа 
на същото място. За целта препис от протокола ще бъде представен в 
деловодството на възложителя -  ДПБ с. Церова кория, за да могат с него 
да се запознаят всички желаещи участници.

С оглед на изложеното комисията прекъсва своята работа и 
насрочва ново заседание за 15.08.2014г. от 10.00 часа на същото място, 
за продължаване на работата си.

КОМИСИЯ:
(

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванаковди -  началник
отделение в ДПБ-Церова кория; Ju\j 

ЗАМЕСТНИК У '
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

В ДПБ-Церова кория;

ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева^- началник отделение в
ДПБ-Церова кория;

4. Стефан Павлов -  юрист;

5. Соня Лазарова -  икономист в ДПБ-Церова кория;


