
П Р О Т О К О Л №1
по чл.68 от Закона за обществени поръчки

на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на
участниците

по обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти за лечение на
онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ “ Света Марина” ЕАД гр. Варна”,

проведена по реда на глава пета от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

Обявлението е публикувано в портала на АОП и в профила на купувача на
22.10.2015 г. на вниманието на всички заинтерисовани лица и е с уникален код 693604

На 17.11.2015г., от 10:00 часа, в зала „Пресцентър” намираща се на ет. 1 в сградата
на МБАЛ “Света Марина” ЕАД на адрес: бул. „Христо Смирненски” 1 на основание
чл.34 и чл. 68 от ЗОП се проведе публично заседание на комисията, назначена със
Заповед № 766/17.11.2015 г. в състав:

Председател:
Русана Чобанова на длъжност юрисконсулт при МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр.
Варна;
Членове:

1.доц д-р Димитър Калев- Началник Клиника по Медицинска онкология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

2.доц. д-р Лиана Герчева, д.м.- Началник Клиника по Клинична хематология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

3.проф. д-р Ара Капрелян, д.м.- Началник Първа клиника по нервни болести в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

4.проф. д-р Валентин Икономов, д.м.- Началник Клиника по нефрология в
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;

5.м.ф. Д. Куманска – Управител Болнична аптека в МБАЛ “Света Марина”
ЕАД – гр. Варна, квалификация – фармацевт;

6.Павлина Сотирова – Началник отдел «МДММК» в МБАЛ “Света Марина”
ЕАД – гр. Варна

Резервен член
Михаела Ганева- юрисконсулт в МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна;
Богомил Ников - експерт маркетинг в отдел „МДММК” в МБАЛ “Света Марина”
ЕАД – гр. Варна

I. Комисията се събра, за да отвори и разгледа предложенията, подадени за
участие в открита процедура с предмет “Доставка на медикаменти за лечение на
онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ “ Света Марина” ЕАД гр. Варна”,
открита с Решение № Р- 699/22.10.2015год. на Марта Дракова- Директор
"Икономически Дейности" - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание присъстваха следните упълномощени представители на
участници, подали оферта:

1.Станимира Сенкова, упълномощена от Александър Панушев и Цветан
Ботев, в качеството им на Изпълнителни директори на «Химимпорт фарма» АД, с
пълномощно с рег. № 162 от 12.01.2015год. на Нотариус Цвета Дечева, вписана в
Нотариалната камара под № 633, с район на действие - Районен съд – София;

2.Румен Колев, упълномощен от Димитър Димитров, в качеството му на
Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг” АД с пълномощно с рег. № 7808 от
17.12.2014г. на Нотариус Любка Сотирова, вписана в Нотариалната камара под № 400,
с район на действие - Районен съд - София.



Други лица или представители на средствата за масово осведомяване, съгласно
чл.68, ал.3 от Закона за обществени поръчки, не присъстваха на заседанието.

Преди началото на заседанието всички членове на комисията подписаха декларации
по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

След справка със списъка, представен от деловодството на Възложителя, бе
констатирано, че в определения срок са постъпили 12 (дванадесет) оферти и няма
оферти, представени след определения от Възложителя краен срок за получаване на
оферти.

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване при Възложителя, както следва:

1.Оферта с вх. № ВК-2062/12.11.2015г. от 09:00ч., подадена от „МС
ФАРМА” АД, ЕИК 130861077, за обособени позиции 11, номенклатури № 1, 2, 4 е в
запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на представените
документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

Трима от членовете на комисията (Русана Чобанова, Павлина Сотирова и проф. д-р
Валентин Икономов, д.м. ) подписаха Плик № 3 откъм лицевата страна. Представителят
на „Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев изписа имената си, дружеството, което
представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Комисията отвори Плик № 2 и
горепосочените трима членове на Комисията, както и от представителя на „Софарма
Трейдинг” АД, Румен Колев подписаха документите, съдържащи се в тях. Отвори се
Плик № 1, председателят на Комисията оповести пред всички съдържащите се в тях
документи, като комисията провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т.
14 от ЗОП, представен в офертата.

2. Оферта с вх. № ВК- 2065/13.11.2015 г. от 09:00ч., подадена от „Ей енд
Ди Фарма България” ЕАД, ЕИК 131107072 за обособени позиции 3 (номеклатурна
единица № 3.10), 16 (номенклатурни единици 16.1) е в запечатан, непрозрачен плик с
ненарушена цялост. След проверка на представените документи Комисията констатира,
че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”- 2 броя по един за всяка от
посочените обособени позиции;

б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"- 2броя
по един за всяка от посочените обособени позиции;

в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”- 2 броя по един за всяка от
посочените обособени позиции.

Шестима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана
Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м. м.ф. Д.
Куманска, Павлина Сотирова) подписаха Пликове № 3 откъм лицевата страна.
Представителят на «Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова, изписа имената си,
дружеството, което представлява, както и подписа пликове №3 на гърба. Комисията
отвори Пликове № 2, горепосочените шестима членове на комисията и представителя
на «Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова подписаха документите, съдърщащи
се в тях. Председателят на Комисията отвори Пликове №1 и оповести пред всички
съдържащите се в тях документи, като г- жа Павлина Сотирова провери съответствието
им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

3.Оферта с вх. № ВК- 2073/16.11.2015 г. от 08:05ч., подадена от „Медекс”
ООД, ЕИК 131268894 за обособена позиция 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 и



20 е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на
представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"-;
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Трима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана

Герчева, д.м., д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м.) подписаха Плик № 3 откъм
лицевата страна. Представителят на „Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев изписа
имената си, дружеството, което представлява, както и подписа плик №3 на гърба.
Комисията отвори Плик № 2 и установи наличето на 15 (петнадесет) броя Пликове № 2
в него, по един за всяка от горепосочените обособени позиции. Всички Пликове №2 се
отвориха и подписаха от горепосочените трима членове на комисията и от
представителя на „Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев. Председателят на комисията
отвори Плик № 1 и установи наличието на 15 (петнадесет) броя Пликове №1. Всички
Пликове №1 бяха отворени, като се оповестиха пред всички съдържащите се в тях
документи и комисията провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП, представен в офертата.

4.Оферта с вх. № ВК-2074/16.11.2015г. от 08:30ч., подадена от
„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, ЕИК 203283623 за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена
цялост. След проверка на представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”- 17 броя по един за
всяка от посочените обособени позиции;

б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"- 17
броя по един за всяка от посочените обособени позиции;

в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”- 17 броя по един за всяка от
посочените обособени позиции.

Петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана
Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м. и м.ф.
Д. Куманска) подписаха Пликове № 3 откъм лицевата страна. Представителят на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова изписа имената си, дружеството, което
представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Председателят на Комисията отвори
Пликове № 2, горепосочените петима членове на комисията, както и представителя на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова, подписаха документите, съдърщащи се в
тях. Председателят на Комисията отвори Пликове №1 и оповести пред всички
съдържащите се в тях документи, като г- жа Павлина Сотирова провери съответствието
им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

5.Оферта с вх. № ВК – 2075/ 16.11.2015г. от 08:40ч., подадена от „Алта
фармасютикълс” ЕООД, ЕИК 175256438 за обособени позиции 1 (номенклатурна
единица № 1.3), 5 (номенклатурни единици № 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15, 5.16), 10
(номенклатурна единица № 10.1), 14, 15, 17 (номенклатурни единици № 17.2, 17.5) е
в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на представените
документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана

Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м. и м.ф.



Д. Куманска) подписаха Пликове № 3 откъм лицевата страна. Представителят на
„Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев, изписа имената си, дружеството, което
представлява, както и подписа пликове №3 на гърба. Комисията отвори Плик № 2 и
установи наличето на 6 (шест) броя Пликове № 2 в него, по един за всяка от
горепосочените обособени позиции. Всички Пликове №2 се отвориха и горепосочените
трима членове на комисията, както и представителя на „Софарма Трейдинг” АД, Румен
Колев, подписаха документите, съдърщащи се в тях. Председателят на комисията
отвори Плик № 1 и установи наличието на 6 (шест) броя Пликове №1. Председателят
на Комисията отвори всички Пликове №1 и оповести пред всички съдържащите се в
тях документи, като г-жа Павлина Сотирова провери съответствието им със списъка по
чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

6. Оферта с вх. № ВК – 2076/ 16.11.2015г. от 08:45ч., подадена от
„ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 131249698 за обособена позиция 16 е в запечатан,
непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на представените документи
Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката;
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена.
Петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана

Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м. и м.ф.
Д. Куманска) подписаха Плик № 3 откъм лицевата страна. Представителят на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова, изписа имената си, дружеството, което
представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Председателят на Комисията отвори
Плик № 2 и горепосочените петима членове на комисията, както и представителя на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова подписаха документите, съдърщащи се в
него. Председателят на Комисията отвори Плик №1 и оповести пред всички
съдържащите се в тях документи, като г- жа Павлина Сотирова провери съответствието
им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

7.Оферта с вх. № ВК- 2077/16.11.2015г. от 09:40ч., подадена от
„Маримпекс- 7” ЕООД, ЕИК 130489377 за обособени позиции 10, 11, 16, 17 и 20 е в
запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на представените
документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”- 5 броя, по един за всяка
от посочените обособени позиции;

б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"- 5
броя, по един за всяка от посочените обособени позиции;

в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”- 5 броя, по един за всяка от
посочените обособени позиции.

Пликове № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Пликове № 2
документи се подписаха от четирима от членовете на комисията (доц д-р Димитър
Калев, д.м., доц. д-р Лиана Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м. и м.ф. Д.
Куманска), както и от представителя на „Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев.
Отвориха се Пликове № 1, като се оповестиха пред всички съдържащите се в тях
документи и комисията провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП, представен в офертата.

8.Оферта с вх. № ВК- 2078/16.11.2015 г. от 09:50ч., подадена от „ЕКОС



МЕДИКА” ООД, ЕИК 831029075 за обособена позиция 3 (номенклатурни единици
№ 3.1, 3.3, 3.6) е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на
представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката;
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена.
Плик № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Плик № 2 документи

се подписаха от петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц.
д-р Лиана Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов,
д.м. и м.ф. Д. Куманска), както и от представителя на «Химимпорт фарма» АД,
Станимира Сенкова. Председателят на комисията отвори Плик № 1, като оповести пред
всички съдържащите се в него документи и г-жа Павлина Сотирова провери
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

9. Оферта с вх. № ВК- 2079/16.11.2015г. от 10:00ч, подадена от
„НОВИМЕД” ООД, ЕИК 130551238 за обособена позиция 3 (номенклатурна
единица 3.7) е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на
представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Плик № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Плик № 2 документи

се подписаха от петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц.
д-р Лиана Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов,
д.м. и м.ф. Д. Куманска), както и от представителя на „Софарма Трейдинг” АД, Румен
Колев. Председателят на комисията отвори Плик № 1, като оповести пред всички
съдържащите се в него документи и г-жа Павлина Сотирова провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

10. Оферта с вх. № ВК- 2080/16.11.2015г. от 10:10ч, подадена от
„ЕКОФАРМ” ЕООД, ЕИК 130390055 за обособена позиция 9 (номенклатурни
единици 9.1, 9.3), 12 (номенклатурни единици 12.2, 12.7), 17 (номенклатурна
единица 17.7) и 18 (номенклатурна единица 18.3) е в запечатан, непрозрачен плик с
ненарушена цялост. След проверка на представените документи Комисията констатира,
че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”;
б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";
в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Петима от членовете на комисията (доц д-р Димитър Калев, д.м., доц. д-р Лиана

Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м., проф. д-р Валентин Икономов, д.м. и м.ф.
Д. Куманска) подписаха Плик № 3 откъм лицевата страна. Представителят на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова, изписа имената си, дружеството, което
представлява, както и подписа плик №3 на гърба. Председателят на Комисията отвори
Плик № 2 и установи наличието на 4 броя Пликове № 2. Всички Пликове № 2 бяха
отворени и горепосочените петима членове на комисията, както и представителя на
«Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова подписаха документите, съдърщащи се в
тях. Председателят на Комисията отвори Плик №1, в който се намираха 4 броя Пликове
№1, всички те бяха отворени. Председателят на Комисията оповести пред всички
съдържащите се в тях документи, като г- жа Павлина Сотирова провери съответствието



им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.
11. Оферта с вх. № ВК- 2081/16.11.2015 г. от 11:20ч., подадена от

„Химимпорт фарма” АД, ЕИК 131181471 за обособена позиция 3 (номенклатурни
единици № 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13), 6, 9 (номенклатурни единици № 9.2,
9.5) е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на
представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”- 3 броя, по един за всяка
от посочените обособени позиции ;

б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"- 3
броя, по един за всяка от посочените обособени позиции;

в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”- 3 броя, по един за всяка от
посочените обособени позиции.

Пликове № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Пликове № 2
документи се подписаха от четирима от членовете на комисията (доц д-р Димитър
Калев, д.м., доц. д-р Лиана Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м. и м.ф. Д.
Куманска), както и от представителя на „Софарма Трейдинг” АД, Румен Колев.
Председателят на комисията отвори Плик № 1, като оповести пред всички
съдържащите се в него документи и г-жа Павлина Сотирова провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

12.Оферта с вх. № ВК- 2084/16.11.2015 г. от 14:00ч., подадена от
„Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
19 и 20 е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. След проверка на
представените документи Комисията констатира, че:

а) Налице е Плик №1 с надпис „Документи за подбор”- 15 броя, по един за
всяка от посочените обособени позиции ;

б) Налице е Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"- 15
броя, по един за всяка от посочените обособени позиции;

в) Налице е Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”- 15 броя, по един за всяка от
посочените обособени позиции.

Пликове № 3 с предлаганата цена, както и съдържащите се в Пликове № 2
документи се подписаха от четирима от членовете на комисията (доц д-р Димитър
Калев, д.м., доц. д-р Лиана Герчева, д.м., проф. д-р Ара Капрелян, д.м. и м.ф. Д.
Куманска), както и от представителя на «Химимпорт фарма» АД, Станимира Сенкова.
Председателят на комисията отвори всички Пликове № 1, като оповести пред всички
съдържащите се в тях документи и г-жа Павлина Сотирова провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, представен в офертата.

С това приключи публичната част на заседанието и Комисията взе решение да
продължи своята работа на 23.11.2015 г.

III. На 23.11.2015 г., на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП Комисията продължи
своята работа, за да разгледа документите и информацията в Плик № 1 за
съответствието им с поставените към участниците изисквания. Поради отсъствието
на члена на Комисията проф. д-р Валентин Икономов, д.м., при извършването на
действията, описани в настоящия протокол, той бе заместен от резервния член на
Комисията г-н Богомил Ников.

3.1.По отношение на оферта с вх. № ВК-2062/12.11.2015г. от 09:00ч.,
подадена от „МС ФАРМА” АД, ЕИК 130861077, за обособени позиции 11,



номенклатури № 1, 2, 4:
След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията

установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.2.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2065/13.11.2015 г. от 09:00ч.,
подадена от „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, ЕИК 131107072 за обособени
позиции 3 (номеклатурна единица № 3.10), 16 (номенклатурни единици 16.1):

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.3.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2073/16.11.2015 г. от 08:05ч.,
подадена от „Медекс” ООД, ЕИК 131268894 за обособена позиция 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 и 20:

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че е представен Договор, сключен между «Санофи Авентис Унгария
Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко Лтд» и «Медекс» ООД от 01.01.2015г. за
продажба на лекарствени продукти. В чл. 10 от цитирания договор е посочено, че
същият е валиден до 31.12.2015г. Комисията счита, че участникът следва да
представи документ, с който да гарантира, че ако бъде избран за изпълнител по някоя
от обособените позиции, за които участва, и в която са оферирани лекарства,
производство на Санофи Авентис Унгария Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко
Лтд», ще притежава визираните в Договора и през следващата 2016г., тъй като
доставките по настоящата обществена поръчка ще се извършват през идната 2016г.

На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от ЗОП, участникът следва да представи на
Комисията в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол,
документ, удостоверяващ валидни права за представителство и продажба на
оферираните от него лекарствени продукти, производство на Санофи Авентис
Унгария Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко Лтд», за 2016г.

3.4.По отношение на оферта с вх. № ВК-2074/16.11.2015г. от 08:30ч., подадена
от „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, ЕИК 203283623 за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20:

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че е представен Договор, сключен между «Санофи Авентис Унгария
Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко Лтд» и „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД от
01.01.2015г. за продажба на лекарствени продукти. В чл. 10 от цитирания договор е
посочено, че същият е валиден до 31.12.2015г. Комисията счита, че участникът следва
да представи документ, с който да гарантира, че ако бъде избран за изпълнител по
някоя от обособените позиции, за които участва, и в която са оферирани лекарства,
производство на Санофи Авентис Унгария Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко
Лтд», ще притежава визираните в Договора и през следващата 2016г., тъй като
доставките по настоящата обществена поръчка ще се извършват през идната 2016г.

Освен това участникът е представил Договор, сключен между «Мерк България»
ЕАД и «Либра» ЕАД от 02.01.2013г. за продажба на лекарствени продукти. Правата,
които страните черпят по силата на цитирания договор не са ограничени с изтичането
на определен срок. Но в приложените в Плик №1 документи Комисията не намери
документ, удостоверяващ, че към момента „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД е



правоприемник на «Либра» ЕАД.
На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от ЗОП, участникът следва да представи на

Комисията в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол,
документ, удостоверяващ валидни права за представителство и продажба на
оферираните от него лекарствени продукти, производство на Санофи Авентис
Унгария Къмършъл енд Сървисинг Прайват Ко Лтд», за 2016г., както и документ
удостоверяващ извършеното правоприемство между „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД
и «Либра» ЕАД .

3.5.По отношение на оферта с вх. № ВК – 2075/ 16.11.2015г. от 08:40ч.,
подадена от „Алта фармасютикълс” ЕООД, ЕИК 175256438 за обособени позиции
1 (номенклатурна единица № 1.3), 5 (номенклатурни единици № 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
5.14, 5.15, 5.16), 10 (номенклатурна единица № 10.1), 14, 15, 17 (номенклатурни
единици № 17.2, 17.5):
След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията

установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.6.По отношение на оферта с вх. № ВК – 2076/ 16.11.2015г. от 08:45ч.,
подадена от „ПРОФАРМАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 131249698 за обособена позиция 16:

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.7.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2077/16.11.2015г. от 09:40ч., подадена
от „Маримпекс- 7” ЕООД, ЕИК 130489377 за обособени позиции 10, 11, 16, 17 и
20:

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.8.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2078/16.11.2015 г. от 09:50ч.,
подадена от „ЕКОС МЕДИКА” ООД, ЕИК 831029075 за обособена позиция 3
(номенклатурни единици № 3.1, 3.3, 3.6):

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията.

3.9.По отношение на оферта с вх. № ВК- 2079/16.11.2015г. от 10:00ч, подадена
от „НОВИМЕД” ООД, ЕИК 130551238 за обособена позиция 3 (номенклатурна
единица 3.7):

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията;

3.10. По отношение на оферта с вх. № ВК- 2080/16.11.2015г. от 10:10ч,
подадена от „ЕКОФАРМ” ЕООД, ЕИК 130390055 за обособена позиция 9
(номенклатурни единици 9.1, 9.3), 12 (номенклатурни единици 12.2, 12.7), 17
(номенклатурна единица 17.7) и 18 (номенклатурна единица 18.3):

След проверка на представените от участника документи в Плик №1, комисията
установи, че в списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 е посочено, че на страница 4 е представен
документ за внесена гаранция за участие в процедурата в оригинал. При разглеждане на
документите Комисията установи липсата четвърта страница от офертата, както и
горепосочения документ.

На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от ЗОП, участникът следва да представи на




