
Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

П Р О Т О К О Л  №1

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 114/30.06.2017 г. на управителя на 
„МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД -  д-р Павлина Минева за провеждане на публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински 
консумативи за нуждите на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”, открита с Решение № 
97/08.06.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 
01138-2017-0001

Днес, 30.06.2017г. в 10:00 часа в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 12, Администрация, ег. 1, 
сграда на „МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, комисия в състав:

Председател: Женифер Пойраз -  правоспособен юрист
Членове:
1. Марияна Пенчева-Дончева -  магистър фармацевт
2. Диана Бончева -  главна медицинска сестра

се събра в rp. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 12, .Администрация, ет. 1, сграда на „МБАЛ -  
КУБРАТ” ЕООД в изпълнение на Заповед № 114/30.06.2017 г. на управителя на „МБАЛ -  КУБРАТ” 
ЕООД -  д-р Павлина Мичева, за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет ,Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на 
„МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”, открита с Решение № 97/08.06.2017 г., публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 01138-2017-0001 и започна работа в 
пълен състав.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който 
длъжностното лице по приемане на офертите • предаде постъпилите оферти на председателя на 
комисията.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00 ч. на 
29.06.2017г., е постъпила една оферта:

1. Фаркол АД -  пореден номер в регистъра -  1, с оферта вх. № 391/29.06.2017 г., 11:44
ч.

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията и председателя 
й, подписаха декларация с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО 
РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Участник №1 Фаркол АД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен, непрозрачен и запечатан Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП двама от членовете на комисията и 
председателят подписаха техническото предложение на участника и Плик „Предлагани ценови 
параметри“. Предвид обстоятелството, че на публичното заседание не присъстват представители на 
участници в процедурата, разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП не се приложи.



Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провер! съответствието 
им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 
копията продължи своята работа при условията на закрито заседание.

Непосредствено след приключване на откритото заседание се проведе закрито заседание, на 
което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на 
валидни решения.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. 
представени с офертите.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП, 
следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

По реда на постъпването на офертите на участниците бе проверено от членовете на 
комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от 
проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Фаркол АД, ЕИК 102227154
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП на участника.

III. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участника и на 
основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническото 
предложение с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата 
спецификация на обществената поръчка.

Участникът е предложил следното:
1. Ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, 

изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и 
представеното предложение за изпълнение на поръчката,

2. Декларира, че е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще 
спазва условията на поръчката и приема клаузите в проекта на договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на 
„МБАЛ -  КУБРАТ” ЕООД, гр. Кубрат”.

3. Декларира, че срокът на валидност на представената оферта е 90 дни/. Приема да се счита 
обвързан от задълженията и условията, поети в офертата до изтичане на срока на валидност на 
офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

4. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 
Република България, и които са приложими към предмета на обществената поръчка.

5. Декларира, че ако им бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, се 
задължава да спазва действащите в страната нормативни разпоредби, отнасящи се до 
осъществяването на доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, а именно:



- Доставките отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и Регламент (Е и) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета; както и на изискванията на Закона за медицинските изделия 
/ЗМИ/ и Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия.

- Всички оферирани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са вписани в 
Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и отговарят на изискванията на чл. 68 от ЗКНВП.

- Всички оферирани медицински изделия притежават Сертификат за качество -  СЕ 
маркировка, съгласно Директива 93/42 ЕИО на Съвета, което ще се удостоверява със съответните 
документи при тяхната доставка.

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или при 
прекратяването им на някой от лекарствените продукти, декларират, че необходимите количества 
лекарствени продукти ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изчерпване на наличните 
количества в страната, но не повече от една година, считано от датата на изтичането, съответно на 
прекратяването, с изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с 
безопасността на лекарствения продукт, в съотвествие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ.

6. Декларира съгласие с клаузите на приложения проекг на договор.
Проверката на техническото предложение на участника показа, че същото отговаря на 

изискванията на РАЗДЕЛ VI ОФЕРТА, § 1. Съдържание на офертите, т. 1.4.6. от документацията за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Въз основа на горното, комисията взе следното решение:

Комисията допуска участника Фаркол АД до отваряне и оценка на ценовото предложение.

Следващото публично заседание на комисията за отваряне на Плик «Предлагани ценови 
параметри» да се състои на 05.07.2017 г. от 10:00 ч.

Възлага на председателя на комисията да публикува съобщение за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите оферти в Профила на купувача на сайта на възложителя 
http://mbalkubrat.free.bg/profile/default.htm.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 30.06.2017 г.. 
както следва:

Заличена инф орм ация, на 
Председател: основание чл. 23 от ЗЗЛД 

(Ж . Пойраз)

ЧленовеГ^~А ___________________
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