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П Р О Т О К О Л
за разглеждане и оценка на офертите

Днес 12.11.2015 г., 10:00 часа в град Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, стая 
509, на основание чл. 101г. от Закона за обществени поръчки и Заповед № РД-08-76 от 
11 ноември 2015 г. на директора на ЦСМП - Силистра, комисия в състав: 
комисия в състав:
1. Севда Русева, главен счетоводител
2. Мариана Дончева, главна медицинска сестра
3. Звезделина Дойчева, счетоводител
проведе заседание за разглеждане и оценка на получените оферти на кандидати, 
участващи в обществена поръчка чрез публична покана е предмет: “Доставка на 
лекарствени продукти в ЦСМП -  Силистра по текущи заявки през 2016 г., съгласно 
Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.”

Членовете на комисията представиха декларации, в съответствие е чл. 35, ал. 3 от
ЗОП.

До определения в публичната покана краен срок за получаване на оферти -  16:00 
часа на 10.11.2015 г., е постъпило само едно предложение за изпълнение на поръчката, 
от:

1. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, вх. № ОП-01-564-01/09.11.2015 г , 11:11 ч.
В обявените дата и час за отваряне на офертите -  12.11.2015 г., 10:00 ч. -  няма 

присъстващ участник -  представител на Софарма Трейдинг АД, не присъстваха 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 
от ЗОП.

Комисията отвори плика е документите, провери офертата и констатира, че 
кандидатът е представил необходимите документи, съответстващи на изискванията за 
изпълнение на поръчката. Членовете на комисията подписаха ценовото и техническото 
предложения.

В офертата са представени данни на участника -  наименование, ЕИК, адрес на 
управление и адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на 
представляващия, лице за контакт.

Представени са заверени копия на: удостоверение за актуално състояние от 
Агенцията по вписванията; нотариално заверен препис на пълномощно за 
представителство на лицето, подписало офертата; Разрешение за търговия на едро с 
лекарствени продукти и последващи промени; Лицензия за дейности с наркотични 
вещества за медицински цели по ЗКНВП и последващи промени; Сертификат за 
качество ISO 9001:2008 на кандидата;

Кандидатът приема всички условия за участие, обявени в публичната покана и 
представя декларации:

- че всички лекарствени продукти, предложени в представената оферта, са 
регистрирани и разрешени за употреба, съгласно изискванията на ЗЛПХМ и притежават 
сертификати, удостоверяващи тяхното качество;



- че Софарма Трейдинг АД може да осигурява по заявка всички лекарствени 
продукти, посочени в спецификацията на лекарствените продукти на ЦСМП - Силистра, 
съгл. чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, за целия срок на договора, в т.ч. и за продуктите с 
подлежащо на подновяване разрешение за употреба в срока на договора;

- за доставяне на лекарствените продукти до 3 (три) дни при планово заявяване и 
при спешни случаи — до 24 часа от заявяването им;

- за текущо доставяне на лекарствените продукти, по предварителни писмени 
заявки от възложителя, съобразно нуждите му;

- за доставяне на лекарствените продукти с остатъчен срок на годност към датата 
на доставката, не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от 
производителя;

- за предложен начин на отложено плащане: по банков път в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни от датата на представяне на фактурата;

- че предложените в офертата цени на лекарствените продукти, включени в 
Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък (ПЛС), актуален към датата на 
отваряне на офертите, не надвишават цените, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и че 
ако фирмата бъде определена за изпълнител, ще се съобразява с промените на 
държавно регулираните цени. когато са в полза на възложителя и ще предоставя 
лекарствени продукти на намалени цени.

- че кандидатът е запознат с изискванията за изпълнение на поръчката, обявени в 
публичната покана и приложенията към нея и е съгласен с условията, посочени в 
проекта на договор и ги приема без възражения;

- за наличната складова база по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП;
- за липса на свързаност с друг кандидат или участник -по чл.55,ал.7 отЗОП-З бр.;
- за неизползване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
- за липса на обстоятелства - по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -  3 бр.;
Представен е списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на изпълнени през последните 

три години на еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка договори за 
доставка на лекарствени продукти.

По отношение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, 
участникът е представил всички документи.

Комисията разгледа ценовото предложение на кандидата, представено на хартиен 
и технически носител. Представената информация на хартиен носител е идентична с 
информацията на техническия. По всяка от позициите на техническата спецификация 
на Възложителя са предложени цени за единица мярка и опаковка с ДДС.

Съгласно чл.КЛд, комисията предлага на Възложителя да сключи договор със 
Софарма Трейдинг АД.

Комисията приключи своята работа на 12.11.2015 г. в 14:50 часа и предава протокола на 
Възложителя за утвърждаване.
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