П Р О Т О К О Л №3
по чл. 68 от ЗОП
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и
класиране на участниците по обществена поръчка с предмет
„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на
„МБАЛ - Харманли" ЕООД" проведена по глава пета от ЗОП.

Обявлението е публикувано в Портала на АОП и в профила на
купувача на 20.08.2015г. на вниманието на всички заинтересовани лица и е
с уникален код 683699.
I. Днес на 08.01.2016г. от 10:00 часа в Административната сграда
на „МБАЛ - Харманли" ЕООД на адрес ул. „Васил Левски" № 66 на
основание чл. 34 и чл. 68 от ЗОП се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед на Управителя на „МБАЛ - Харманли" ЕООД № 48
от 15.10.2015г. в състав :
Председател : Д-р Милко Стаматов - Началник ХО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
Членове :
1. Калина Иванова - Управител Болнична аптека в
„МБАЛ - Харманли" ЕООД Магистър фармацевт
2. Д-р Ердинч Чолев - Началник АГО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
3. Д-р Жана Колева - Ординатор ВО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
4. Димитър Аврамов - правоспособен юрист

П.Комисията продължи своята работа,като разгледа при
закрити врата подробно всички ценови предложения и пристъпи към
оценяване на предложенията "най-ниска цена".
Комисията извърши проверка за наличие на
участници,предложили цена с повече от 20% по-благоприятна от
средната стойност на предложенията на останалите участници съгласно
чл.70 ал.1 от ЗОП.
Комисията констатира различия между предлаганите цени в
размер на повече от 20% по някои номенклатурни единици съобразно

чл.70ал. 1 от ЗОП,когато предложението на някой от участниците е повече
от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка,комисията трябва да
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване.
С оглед на това комисията реши да изпрати писма за подробна
писмена обосновка на предлаганите цени от следните участници:

"ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН
ЦЕНТЪР"АД-за обособена позиция №8 -номенклатурни единици №1,3;
-за обособена позиция №13-номенклатурна единица №10
-за обособена позиция №16-номенклатурни единици №8,9
-за обособена позиция №21-номенклатурни единици№8,11,12
-за обособена позиция №22-номенклатурна единици№6,15,19,33,34
-за обособена позиция №24-номенклатурни единици №3,5,6,7,8
-за обособена позиция №25-номенклатурни единици№4,6
-за обособена позиция №32-номенклатурни единици№5,12,13,14,15
-за обособена позиция №39-номенклатурни единици №10
"ФЬОНИКС ФАРМА"ЕООД-за обособена позиция №34номенклатурна единица№11
Комисията закри заседанието си и насрочи следващото след
изтичане на срока за представяне на обосновки по по реда на чл.70 ал.1 от
ЗОП.

П Р О Т О К О Л №2
по чл. 68 от ЗОП
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и
класиране на участниците по обществена поръчка с предмет
„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на
„МБАЛ - Харманли" ЕООД" проведена по глава пета от ЗОП.

Обявлението е публикувано в Портала на АОП и в профила на
купувача на 20.08.2015г. на вниманието на всички заинтересовани лица и е
с уникален код 683699.
I. Днес на 23.11..2015г. от 9:00 часа в Административната сграда на
„МБАЛ - Харманли" ЕООД на адрес ул. „Васил Левски" № 66 на
основание чл. 34 и чл. 68 от ЗОП се проведе публично заседание на
комисията, назначена със Заповед на Управителя на „МБАЛ - Харманли"
ЕООД № 48 от 15.10.2015г. в състав :
Председател : Д-р Милко Стаматов - Началник ХО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
Членове :
1. Калина Иванова - Управител Болнична аптека в
„МБАЛ - Харманли" ЕООД Магистър фармацевт
2. Д-р Ердинч Чолев - Началник АГО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
3. Д-р Жана Колева - Ординатор ВО в „МБАЛ Харманли" ЕООД
4. Димитър Аврамов - правоспособен юрист
Преди началото на заседанието председателят д-р.Милко Стаматов
подписа декларация по чл.35 ал.З от ЗОП.
Комисията се събра, за да отвори и разгледа
ценовите
предложения в плик №3 подадени за участие в открита процедура с
предмет „Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на
„МБАЛ - Харманли" ЕООД" открита с Решение № 41/20.08.2015г. на
Управителя на „МБАЛ - Харманли" ЕООД.
На публичното заседание
фирмите подали оферти.
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Други лица или представители на средствата за масово
осведомяване* съгласно чл. 68 ал. 3 от ЗОП също не присъстваха на
заседанието.

Комисията пристъпи
към отваряне на
плик №3 с надпис
"Предлагана цена"и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите
участници по реда на подаване на офертите по обособени позиции и
номенклатурни единици както следва:
1. Оферта №1 с вх.№88/14.10.2015г.намФьоникс Фарма"ЕООД
за обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,
44,46,47,48,49,50,51,52 участика е направил следното ценово предложение:
Приложение №1.Офертата е в запечатан плик с ненарушена цялост с
обозначение"Плик №3- Предлагана цена,"на който стоят подписите на
членовете на комисията.
2,Оферта №2 с вх.№89/14.10.2015г. на"Търговска Лига
Национален Аптечен Център"АД за обособени позиции
1,7,8,13,16,21,22,24,25,32,34,39,46 участника е направил следното ценово
предложение: Приложение №2. Офертата е в запечатан плик с
ненарушена цялост с обозначение"Плик №3- Предлагана цена",на който
стоят подписите на членовете на комисията.
С това приключи публичната част от заседанието.
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Комисията взе решене следващото заседание да се проведе на
08.01.2016г.в административната сграда на "МБАЛ -Харманли "ЕООД
от 10=00 часа.
Председател:

Членове:!
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"ФЬОНИКС ФАРМА"ЕООД

Във връзка с участието Ви в открита процедура по ЗОП"Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на "МБАЛХарманли"ЕООД , на основание чл.70 ал.1 от ЗОП ,в срок от три работни
дни,молим да ни изпратите подробна писменна обосновка за фрмирането
на ценовите предложения на посочените номенклатурни единици по
следните обособени позиции:

"ФЬОНИКС ФАРМА"ЕООД-обособена позиция № 34-номенклатурна
единица № 11

МНОГОПРОФИЯНА БОЛНИЦА
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Във връзка с участието Ви в открита процедура по ЗОП"Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на "МБАЛХарманли"ЕООД , на основание чл.70 ал.1 от ЗОП ,в срок от три работни
дни,молим да ни изпратите подробна писменна обосновка за формирането
на ценовите предложения на посочените номенклатурни единици по
следните обособени позиции:
"ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР"АД-за
обособена позиция №8 -номенклатурни единици №1,3;
-за обособена позиция №13-номенклатурна единица №10
-за обособена позиция №16-номенклатурни единици №8,9
-за обособена позиция №21-номенклатурни единици№8,11,12
-за обособена позиция №22-номенклатурна единици№6,15,19,33,34
-за обособена позиция №24-номенклатурни единици №3,5,6,7,8
-за обособена позиция №25-номенклатурни единици№4,6
-за обособена позиция №32-номенклатурни единици№5,12,13,14,15
-за обособена позиция №39-номенклатурни единици №10
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