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НА "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ"ЕООД

ПРОТОКОЛ
№1/28Л0.2015г.
за дейността на комисията по разглеждане на офертите, за изпълнение на
обществена поръчка - открита процедура, назначена със Заповед №
555/28Л0.2015 г. на управителя на "МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ" ЕООД
Наименование на поръчката: "Доставка на медикаменти за нуждите на
„МБАЛ Д-р Добри Берое" ЕООД, гр.Нови пазар”.
Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 00525-2015-0003

Днес 28Л0.2015г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на „МБАЛ Д-р Добри
Беров"ЕООД, гр. Нови пазар, се събра на заседание,
КОМИСИЯ в състав:
Председател: Ганка Йост, обслужващ адвокат с квалификация:
правоспособен юрист;
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Членове:
1.
Дияна Димитрова, на длъжност главна мед.сестра с квалификаци
магистър здравни грижи;
2. Еленка Петрова, на длъжност - отговорник аптека, с квалификация :
помощник фармацефт;
назначена със Заповед № 555/28.10.2015 г. на управителя на "МБАЛ Д-р
Добри Беров" ЕООД със задача: да отвори и разгледа подадените оферти за
определяне на изпълнител на обществена поръчка, чрез открита процедура с
предмет: "Доставка на медишиенти за нуждите на „МБАЛ Д-р Добри Беров"
ЕООД, гр.Нови пазар".
Председателят обяви началото на заседанието и изчете Заповедта за
назначаване на комисия и Регистър на кандидатите, подали оферти.
Членовете на комисията попълниха и представиха попълнени декларации в
съответствие с изискването на чл. 35, ал.З от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Председателят на комисията обяви, че кандидатите, участващи в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица, могат да присъстват при действията на комисията
по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП и при отваряне на ценовите оферти.
В залата не присъстваха представители на кандидатите или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица.
ЕФаза по отваряне на пликовете с оферти:
Установи се, че за участие в откритата процедура има подадени две оферти за
участие:
1. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София, с вх.№1572/26.10.2015г.,
09:20ч.;
2. „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас, с вх. №1587/27.10.2015г., 13:35ч.;
Комисията
провери и констатира, че предложенията са получени в
деловодството на „МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД в рамките на указания срок 27.10.2015г. до 16,00 часа и че пликовете не са с нарушена цялост.
Забележки по целостта на пликовете при откриване на процедурата не се
направиха от комисията.

1. Дияна Димитрова
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Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в
процедурата и обяви, последователността в действията на комисията, съгласно
изискванията на ЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за
публичност на процедурата.
Съобщи се, че Комисията може по всяко време да проверява заявените от
кандидата данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на
допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти:
1.РФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
При отваряне на предложението се установи, че са представени три отделни
запечатани плика. Председателя на комисията и всички членове подписаха плика с
надпис „Предлагана цена” - Плик №3. Нямаше присъстващ представител на
участниците, поради което не беше възможно подписването на Плик №3 от него.
Комисията отвори Плик №2. Председателя на комисията и всички членове подписаха
документите, съдържащи се в Плик №2. Нямаше присъстващ представител на
участниците, поради което не беше възможно подписването на документите в Плик
№2 от него. Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията,
които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от
ЗОП. Списъкът по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП отговаряше на приложените документи.
2.ОФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
При отваряне на предложението се установи, че са представени три отделни
запечатани плика. Председателя на комисията и всички членове подписаха плика с
надпис „Предлагана цена” - Плик №3. Нямаше присъстващ представител на
участниците, поради което не беше възможно подписването на Плик №3 от него.
Комисията отвори Плик №2. Председателя на комисията и всички членове подписаха
документите, съдържащи се в Плик №2. Нямаше присъстващ представител на
участниците, поради което не беше възможно подписването на документите в Плик
№2 от него. Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията,
които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от
ЗОП. Списъкът по чл.56, ал.1, т. 14 от ЗОП отговаряше на приложените документи.
Комисията преустанови
28.10.2015год. в 11:35ч. ’
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Комисията възобнови своята работа на 28.10.2015г. в 11.45ч. на закрито
заседание.
H.
Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията н
Възложителя - детайлно разглеждане на оферти, относно наличието и
редовността на представените документи;
I. РФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията
констатира, че същият е представил всички необходими документи в Плик №1 и
офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно
участие в процедурата участника
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София.
2.РФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията
констатира, че същият е представил всички необходими документи в Плик №1 и
офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно
участие в процедурата участника
„ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас.
III. Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на
Възложителя - детайлно разглеждане на оферти, относно
условията по
допустимост:
1. ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира,
че участника, като правоприемник на „Либра” ЕАД, по данни от Търговския
регистър, отговаря на условията на Възложителя по допустимост, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата „ФЬОНИКС
ФАРМА” ЕООД, гр. София.
2. ОФЕРТА НА “ФАРКОЛ“ АД, гр. Бургас:
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При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира,
че тя отговаря на условията на Възложителя по допустимост, поради което
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата “ФАРКОЛ“ АД, гр.
Бургас.
IV. Фаза по разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”:
1. ОФЕРТА НА „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, гр. София:
Участникът е направил Техническото си предложение, съгласно изискванията
на Възложителя. Предлага доставките да бъдат изпълнявани от нови МПС, от
квалифицирани служители и с цел предотвратяване на всякакви рискови ситуации.
Участникът не е попълнил и приложил Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата „ФЬОНИКС
ФАРМА” ЕООД, гр. София.
2. ОФЕРТА НА “'ФАРКОЛ“ АД. гр. Бургас:
Участникът е направил Техническото си предложение, съгласно изискванията
на Възложителя. Предлага доставките да бъдат изпълнявани в срок до 24 часа при
периодични доставки и до 2 часа при възникнала спешна необходимост.
Участникът не е попълнил и приложил Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до по - нататъшно участие в процедурата “ФАРКОЛ“ АД, гр.
Бургас.
След допускането на участниците в процедурата,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Като работен орган избран от Възложителят:
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1.
Ha основание чл. 69а, ал.З от ЗОП, отварянето и оповестяването н
пликовете с надпис „Предлагана цена” да се извърши на 03.11.2015г., от 10.00 ч.
в Заседателната зала на "МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД .
2. Участниците да бъдат уведомен чрез съобщение на официалния сайт
на Възложителя и/или на посоченият от тях факс номер и/или електронен адрес,
чрез изпращане на съобщение за горното решение, подписано от председателя на
комисията.

Комисията преустанови своята работа на 28.10.2015г. в 13.50ч.
Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 6 листа.
Разчет.
1. екз. № 1 - за досието на обществената поръчка
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Членове:
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