МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 4
Днес 28.01.2020г. на основание чл.72, ал.З от ЗОП и чл.58 от Правилника за прилагане
закона за обществени поръчки за оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с
Решение № 29/14.10.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за
нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се
доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции” се
изготви настоящия протокол за оценка на получената обосновка на основание чл.72, ал.2 от ЗОП
и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед № 514/21.11.2019г. на
Изпълнителния директор на МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав ::
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Райков - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:1.Росица Дикова - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2.
д-р.Алдин Начков - началник Отделение по хемодиализа при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Мариана Иванова - юрист МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
4. Детелина Георгиева-главен счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч
I.Ha закрито заседание комисията назначена със Заповед № 514/21.11.2019г. в пълен състав
започна своята работа на 28.01.2020г. от 08:00 часа, на основание чл.72, ал.З от Закона за
обществените поръчки.
Комисията установи, че участниците, за които е констатирано наличие на необичайно
благоприятна оферта съгласно чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, са получили по еmail електронно подписан Протокол № 3 от 21.01.2020г. по чл.72, ал.1 от ЗОП, същият е изпратен
на всички участници на 21.01,2020г. в 09:49 часа и е публикуван в Профила на купувача,
съответната преписка с № 00732-2019-0011.
Обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, са констатирани от комисията в ценовото
предложение на участника „ФАРКОЛ“ АД, вх.№ 231 от 19.11.2019г., 09:53 часа, същият е
потвърдил за получаването на електронно подписан протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП на
21.01.2020г., 10:14 часа, съгласно потвърждение по e-mail от участника.
Председателят на Комисията преди заседанието на 28.01,2020г получи от експерт
обществени поръчки към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч получената обосновка
съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП от участника в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по
номенклатури от обособени позиции”
Комисията на основание чл.72, ал.З от ЗОП пристъпи към оценяване на обосновката на
участника по отношение на нейната пълнота и обективност относно констатираните
обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва :
1.„ФАРКОЛ“ АД, вх.№ 231 от 19.11.2019г., 09:53 часа - Комисията е взела решения,
отразени в протокол № 3 съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП от 21.01.2020г., като е констатирано,
следното :______________________________________________________________ ___ i__________
%по благоп.
Генерика/Търговско Ед. Цена за единица мярка и Участник
Обособена
оферта
за опаковка
позиция № 1 наименование
5
4
3
1
2
0,023 лв.без ДДС за единица „ФАРКОЛ“ АД 61%
Amlodipine
Ном. № 71
АМЛОТЕРОН 10МГ мярка/0.69лв .без ДДС за
опаковка
ХЗО
1

От участника „ФАРКОЛ“ АД, вх.№ 231 от 19.11.2019г., 09:53 часа е получена обосновка,
съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП входирана с вх.№ 369 с дата 22.01,2020г от регистъра на
деловодството на МБАЛ‘‘проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч и с входящ № 9 с дата
23.01.2020г от регистъра на обществени поръчки. Комисията единодушна констатира, че
обосновката е изпратена от участника в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него цена за обособена позиция № 1, номенклатура № 71 - Amlodipine АМЛОТЕРОН 10МГ ХЗО . Обосновката се отнася до наличие на изключително благоприятни
търговски условия предоставени на участника от притежателя на разрешението за употреба на
лекарствения продукт. Оригиналност на предложението - с оглед на спечелването на по-голям
пазарен дял в настоящата обществена поръчка участника и производителя са калкулирали
минимална печалба. Участника е дългогодишен изпълнител на договори по ЗОП с голяма
реализация на лекарствени лекарствени продукти на пазара, същият разполага с пет склада
/разположение равномерно в страната/, собствен транспорт, обстоятелства, които му позволяват
да калкулира в предложението си минимални разходи за доставка на лекарствените продукти.
Комисията счита, че получената обосновка от участника „ФАРКОЛ“ АД е пълна, подробна
и обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се е позовал Участникът.
Комисията единодушно констатира, че не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от
ЗОП.
Комисията счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват
предложената от Участника цена за доставка лекарствен продукт - обособена позиция № 1,
номенклатура № 71 - Amlodipine - АМЛОТЕРОН 10МГ ХЗО - с ценово предложение от 0,023
лв.без ДДС за единица мярка/0.69лв .без ДДС за опаковка / и приема получената от участника
обосновка относно начина на образуване на цената.
С оглед по-горе изложеното и в заключение комисията обобщи своето единодушно
решение : Допуска до етапа на оценка и класиране ценовото предложение на участника в
настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка „ФАРКОЛ“ АД, вх.№ 231 от
19.11.2019г., 09:53 часа.
Н.След гореизложените констатации, на закрити заседания на Комисията пристъпи към оценка и
класиране на участниците по показателя за оценка „най-ниска цена”.
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред спрямо предложената от
участниците цена, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена за
доставка за всяка номенклатура № от обособена позиция.
При изготвяне на класирането, комисията констатира обстоятелства по чл.58, ал.З от ППЗОП, в
ценовите предложения на двама участника, както следва:
Обособена позиция № 1, номенклатура № :
Кол.акт Предла
Колич Ед.цена
Фирма
Производител
Предложение търговско
№
гано
. в-во
участник
ество за
кол.акт.
ед. мярка
в-во
Обособена позиция № 1, номенклатура № 198 - АТС код - В05ВВ01- Генерика - Sodium chloride -1 0 0 мл.
198

ФАРКОЛ АД

НАТРИЕВ ХЛОРИД БРАУН В.Braun Melsungen
AG - Germany
0.9% 100 МЛ

5000

0.7500

100ml

100ml

100т1
100т1
0.7500
5000
НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р- B.Braun Melsungen ФЬОНИКС
ФАРМА ЕООД
Р 0,9% 100МЛ B.BRAUN AG, Германия
446745
Обособена позиция № 1, номенклатура № 237 - АТС код С05ВВ56 - Генерика - Sodium ch oride/Glucose - 500
мл.
198

2

237

237

НАТРИЕВ ХЛОРИД 0.9% +
ГЛЮКОЗА 5 % БРАУН
500МЛ
СЕРУМ ГЛЮКОЗЕ ИНФ. РР500МЛ BRAUN 3641216

В.Braun Melsungen
AG - Germany

ФАРКОЛ АД

4000

1.1300

500ml

500ml

B.Braun Melsungen
AG, Германия

ФЬОНИКС
ФАРМА ЕООД

4000

1.1300

500ml

500ml

Видно от изготвената таблица към настоящия Протокол за обособена позиция № 1,
номенклатурен Обособена позиция № 1, номенклатура № 198 - АТС код - В05ВВ01- Генерика
- Sodium chloride - 100 мл - участниците ФАРКОЛ АД и ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД дават ценови
предложения от 0,7500 лева без ДДС за единица изделие и за Обособена позиция № 1,
номенклатура № 237 - АТС код С05ВВ56 - Генерика - Sodium chloride/Glucose - 500 мл. участниците ФАРКОЛ АД и ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД дават ценови предложения от 1,1300 лева
без ДДС за единица изделие.
На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията провежда публично жребий за определяне
на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат
класирани в съответствие с чл.58, ал.2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска
цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията единодушно реши на 31.01.2020г от 09:00
часа в сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч , етаж № 2, административна
част, стая № 27 да се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти на участниците ФАРКОЛ АД и ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД.
Заседанието на 31.01.2020г ще бъде публично и на него могат да присъстват лицата по
чл.54, ал.2 от ППЗОП. Председателят на комисията ще публикува Информация на основание
чл.58, ал.З от ППЗОП в сайта на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов,, АД Ловеч и ще изпрати
информацията до заинтересованите страни ФАРКОЛ АД и ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД.
Публичното заседание, на основание чл.58, ал.З от ППЗОП ше протече в следния р е д :
1.
Комисията обявява за кои позиции и артикули е налице основание за провеждане на
жребий и между кои участници ще се проведе.
2.
След това председателя на комисията поставя в непрозрачни пликове имената на
участниците, между които ще се извърши жребият за съответната позиция и ги поставя в
непрозрачна кутия.
3.
Друг член на комисията разбърква пликовете в кутията и изтегля един от тях, името на
спечелилият жребия участник се обявява на останалите членове на комисията и присъстващите
лица.
4.
Тези действия на комисията се повтарят до изчерпване на позициите и артикулите, за
които се провежда жребий.
5.
Резултатите от жребият се отразяват в окончателният протокол на комисията за оценка и
класиране на участниците.
След гореизложените действия единодушно бе решено от председателя и членовете
Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците след провеждане на жребии на
основание чл.58, ал.З от ППЗОП на 31.01,2020г.
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