
УТВЪРДИЛ
Д-р Паруш Парушев
Управител

………(П)……………..
10.06.2019г.

ДОКЛАД
По чл.60, ал.1 от ППЗОП

За дейността на комисията, назначена със Заповед № 241/05.06.2019г. на
Управтиеля на „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД гр.Айтос за разглеждане, оценка и класиране на
участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично
състезание с предмет: „Доставка на лекарствени средства и консумативи за нуждите на
„МБАЛ - АЙТОС” ЕООД гр.Айтос, през 2019 г.”.

Комисията бе в състав:
Председател: Георги Колев – Главен счетоводител

Членове: Ганка Генчева- юрист
Мария Иванова – Главна мед.сестра

На първото заседание, проведено на 05.06.2019г., председателят на комисията
запозна членовете на комисията с Решение № 1/13.05.2019г. за откриване на процедура
за възлагане обществената поръчка, чрез публично състезание и посочената по-горе
заповед за определяне състава на комисията, която следва да разгледа представените
оферти и да оцени и класира допуснатите участници в процедурата.

След прочитане на списъка с постъпилите оферти, всички членове на комисията
подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

В срока посочен в обявлението е постъпила една оферта за участие- от
„ФАРКОЛ” АД, гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” №28 вх.№VIIВ2-264/04.06.2019г.,
постъпила в 10:09 часа.

При отваряне на офертата не присъства представители на участника.
Комисията отвори плика на участника и констатира следното:

1.„ФАРКОЛ” АД гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” №28 вх.  № VIIВ2-222/04.06.2018г.,
постъпила в 09:15 часа. Същата съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи.
2. Оферта по образец.
3. еЕЕДОП, попълнен съобразно указанията на възложителя.
4. Пълномощно за подаване на офертата.
5. Техническо предложение.
6. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора.
7. Декларация за срока на валидност на офертата;
8. Декларация по чл.54 от ЗОП.
9. Декларация за съответствието на  лекарствените продукти със ЗЛПХМ.
10.Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП;
11. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП;
12. Декларация оп чл.66, ал.2 от ЗМИП;
13.Списък на изпълнените договори  през последните 3 години, с доказателства за
тяхното изпълнение.
14. Копие на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.
15. Копие на лицензия  за дейности с наркотични продукти.



16. Копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.
17. Декларация – списък на притежаваните МПС и складова база
18. Плик запечатан непрозрачен с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” на единствения участник подал оферта.

С това приключи откритата част от заседанието на комисията. Председателят на
комисията уведоми участниците, че датата и часа на отваряне на ценовите предложения
ще бъдат оповестени с нарочно съобщение, публикувано в профила на купувача на
Възложителя, до 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения.

След това комисията продължи работата си в закрито заседание.
След обстойно разглеждане на представените оферти, комисията направи

следните констатации :
1. „ФАРКОЛ” АД гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” №28.

Участникът е приложил копия на разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти, копие на лицензия  за дейности с наркотични продукти, копие на Разрешение
за търговия на едро с медицински изделия, декларация – списък на притежаваните
МПС и складова база

В ЕЕДОП е посочил три изпълнени договора през последните три години,
описана е складовата база и списък на транспортните средства.

В техническото предложение за тази позиция, участникът е представил-срок на
разсрочено плащане - 60 дни, срок на доставка - 48 часа; срок на годност на
медицинските изделия - 60 % от остатъчния срок на годност.

Участникът е представил всички необходими документи за допустимост на
офертата, отговаря на изискванията за лично състояние и подбор и представените
документи съответстват на изискванията, посочени в обявлението и документацията,
поради което същият беше допуснат до отваряне, оценка и разглеждане на
представеното ценово предложение в Плик „Предлагани ценови параметри” на
участникът .„ФАРКОЛ” АД гр.Бургас.

Комисисята реши на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, копие от протокола с
констатациите отразени в него да се публикува в профила на купувача в деня на
подписването му от членовете на комисията.

На 10.06.2019 год. в 09 часа в „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД гр.Айтос се състоя
заседание на комисията за отваряне на ценовото предложение на единственият
участник подал оферта в настоящата поръчка.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
„ФАРКОЛ” АД гр.Бургас е представил оферта за цялата позиция. Ценовото

предложение е представено по образеца на възложителя и са попълнени всички
единици от списъка, съгласно изискванията в документацията.Цените са съобразени с
Позитивния лекарствен списък. Същите отговрят на посочените в обявлението условия.
Предложил е крайна обща цена  в размер на 146 669,85 лв.

Критерий за избор на изпълнител в настоящата поръчка е най-ниска крайна
обща цена за поръчката. С оглед на представените ценови предложения на основание
чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира на Първо място - „ФАРКОЛ” АД
гр.Бургас.

Комисията предлага на Възложителя договор за обществена поръчка да се
сключи с класираният на първо място участник.



Комисията приключи своята работа на 10.06.2019г., в 10 часа, на основание
чл.60 от ППЗОП, предаде цялата документация по поръчката на възложителя за
утвърждаване и вземане на решение.

Настоящият доклад е съставен на 10.06.2019 год. в един оригинален екземпляр и
заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за
утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП. На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП,
неразделна част от настоящия доклад представляват Протокол № 1 от 05.06.2019 год.,
Протокол № 2 от 10.06.2019год.

Настоящият доклад се предаде на възложителя на 10.06.2019г.

КОМИСИЯ
Председател: …….(П)………

/Г.Колев/
Членове: ……….(П)……….

/Г.Генчева/
.…………(П)……….

/М.Иванова/


