
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

              Днес, 15.04.2021г. в гр. Бургас, във връзка със сключено Рамково
споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г. между търговци и министъра на
здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор
"Здравеопазване" и провеждане на вътрешен конкурентен избор за доставчици
на лекарства по договор, с предмет: „Закупуване на лекарствени продукти
от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо-
терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична
група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-
терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група
V “Разни”,   за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено
Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г.”,, комисия определена
със Заповед № РД – 05 - 538/15.04.2021г. на Изп. директор на „УМБАЛ –
Бургас” АД, в състав:

             Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;
                    Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ Бургас”
АД;

 2. маг. ф – т Мария Иванова - началник  болнична аптека
при „УМБАЛ Бургас” АД,

в 15:00 в Административния корпус на “УМБАЛ – Бургас” АД проведе
заседание, на което бяха разгледани внесените предложения за участие в
горната процедура.
         Председателят на комисията определи график за нейната работа.
         В началния час на провеждането на заседанието на комисията от
информацията за подадените предложения в  https://cop.mh.government.bg, до
крайния срок за приемане на предложения са подадени   такива от следните
участници:

№
по
ред

Фирма Дата и час на предложението

1. „Про Фармация“ ЕООД, гр. София,
бул. „Инж. Иван Иванов“ 70Б 30-03-2021 14:53

2 „Фаркол“ АД гр. Бургас, ул. ,,Сан
Стефано“ № 28 31-03-2021 10:36

3

„Софарма Трейдинг“ АД гр. София
1756, ул. ,,Лъчезар Станчев“ № 5,
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,

ет. 12

31-03-2021 18:06



4

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
гр.София-1528, район Искър,

бул.”Христофор Колумб” № 64, бл.
А2, офис 111

01-04-2021 08:36

5

„Маримпекс 7”  ЕООД, гр. София,
п.к. 1612

р-н Красно село, ул. бул.”Цар Борис
III” № 54

02-04-2021 21:21

6

„Търговска Лига – Глобален
Аптечен Център”АД, ЕИК

030276307, седалище и адрес на
управление:  гр. София, п.к.1172,

бул. „Г.М.Димитров” № 1

06-04-2021 11:13

7

„Медекс” ООД, с. Световрачене,
област София (столица), община
Столична, п.к. 1252, ул. "Чавдар

Войвода" No 48

06-04-2021 12:41

8

„ДАНСОН БГ” ООД
гр. Радомир, п.к. 2400

бул./ул. Отец Паисий № 26, 07-04-2021 22:33

9
"СОЛОМЕД" ЕООД

гр. София 1618, ул. Преки път №
44, къща 1

12-04-2021 08:29

10 „Фьоникс Фарма” ЕАД гр.София,
ул. „Околовръстен път“ №199а 12-04-2021 16:14

          Преди да пристъпят към отваряне на офертите, членовете на комисията
подписаха декларации, удостоверяващи липса на обстоятелствата, предвидени
в чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Председателят на комисията пристъпи към проверка на офертите по
реда на тяхното подаване, след което оповести документите съдържащи се в
тях.

           1.При проверка на офертата на „Про Фармация“ ЕООД, ЕИК
131249698, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Инж. Иван
Иванов“ 70Б,  представлявано от Георги Пасков – управител, и съответствието
и със законовите изисквания, беше установено, че със  същата участникът
внася предложение по обособена позиция № 1, като към предложението е
представен ЕЕДОП и Декларация по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „Про Фармация“ ЕООД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

           2.При проверка на офертата на „ФАРКОЛ” АД, ЕИК 102227154,
седалище и адрес на управление:  гр. Бургас, ул."Сан Стефано" No 28,
представлявано от Даниел Любенов Радулов, Таня Минчева Минчева – Базотева
и Георги Петков Базотев – съвет на директорите, и съответствието и със
законовите изисквания, беше установено, че със  същата участникът внася



предложение по  обособена позиция № 1, като към предложението е представен
ЕЕДОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „ФАРКОЛ” АД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

              3.При проверка на офертата на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК
103267194, със седалище и адрес на управление в гр. София – 1756, бул.
Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12,
представлявано  от Димитър Георгиев Димитров – изпълнителен директор, и
съответствието и със законовите изисквания, и съответствието и със
законовите изисквания, беше установено, че със  същата участникът внася
предложение по  обособена позиция № 1, като към предложението е представен
ЕЕДОП и Декларация - списък на всички задължени лица.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД предложение да бъде допуснато
до разглеждане и оценка.

              4.При проверка на офертата на "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, ЕИК
130099103, със седалище и адрес на управление в гр.София-1528, район
Искър, бул."Христофор Колумб" № 64, бл. А2, офис 111,  представлявано  от
Хорст Щюер – управител, и съответствието и със законовите изисквания, и
съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че със  същата
участникът внася предложение по  обособена позиция № 1, като към
предложението е представен ЕЕДОП и Декларация - списък на всички
задължени лица и пълномощно на лицето, подписало офертата.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД предложение да бъде допуснато
до разглеждане и оценка.

           5.При проверка на офертата на „Маримпекс 7”  ЕООД, ЕИК
130489377, седалище и адрес на управление: гр. София -  1612
р-н Красно село, ул. бул."Цар Борис III" № 54,  представлявано от Стефан
Марков – управител, и съответствието и със законовите изисквания, беше
установено, че със  същата участникът внася предложение по обособена
позиция № 1, като към предложението е представен ЕЕДОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „Маримпекс 7”  ЕООД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

          6. При проверка на офертата на „Търговска Лига - Глобален Аптечен
Център” АД, ЕИК 030276307, седалище и адрес на управление:  гр. София,
п.к.1172, бул. „Г.М.Димитров” № 1, представлявано от Таквор Бохосян –
изпълнителен директор, и съответствието и със законовите изисквания, беше



установено, че със  същата участникът внася предложение по  обособена
позиция №1, като към предложението е представен ЕЕДОП и Списък на
задължените лица по чл. 54, ал.2 от ЗОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД
предложение да бъде допуснато до разглеждане и оценка.

           7.При проверка на офертата на „МЕДЕКС” ООД, ЕИК 131268894, със
седалище и адрес на управление: с. Световрачене, област София (столица),
община Столична, п.к. 1252, ул. "Чавдар Войвода" No 48, представлявано от
Емил Данев и Велизар Драгоев - управители, и съответствието и със законовите
изисквания, беше установено, че със  същата участникът внася предложение
по  обособена позиция № 1, като към предложението е представен ЕЕДОП и
Списък по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
.      При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че  участникът
отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и от тези
определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „МЕДЕКС” ООД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

              8.При проверка на офертата на „ДАНСОН БГ” ООД, ЕИК 203612570,
със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, п.к. 2400
бул./ул. Отец Паисий № 26,  представлявано от Стефан Георгиев Божинов –
управител, и съответствието и със законовите изисквания, беше установено, че
със  същата участникът внася предложение по  обособена позиция № 1, като
към предложението е представен ЕЕДОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „ДАНСОН БГ” ООД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

           9.При проверка на офертата на "СОЛОМЕД" ЕООД, ЕИК 832018046,
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Преки път” № 44, къща
1,  представлявано от Георги Панов – управител, и съответствието и със
законовите изисквания, беше установено, че със  същата участникът внася
предложение по  обособена позиция № 1, като към предложението е представен
ЕЕДОП и Декларация по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от "СОЛОМЕД" ЕООД предложение да бъде допуснато до
разглеждане и оценка.

             10.При проверка на офертата на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД,  ЕИК
203283623, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1700, район
Студентски,  ул. „Околовръстен път”, № 199а, представлявано от Веселин
Величков Кунев, Юлиан Атанасов Неделчев, Радостин Георгиев Димитров,
Николай Бинев Колев – управители, и съответствието и със законовите



изисквания, беше установено, че със  същата участникът внася предложение
по  обособена позиция № 1, като към предложението е представен ЕЕДОП.
             При разглеждане на представения ЕЕДОП беше установено, че
участникът отговаря на всички квалификационни изисквания съгласно ЗОП и
от тези определени от МЗ -  възложител.
          Предвид изложеното членовете на комисията взеха решение,
представеното от „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД предложение да бъде допуснато
до разглеждане и оценка.

На следващото си заседание комисията разгледа представените от
участниците технически предложения, а именно:

С Техническото си предложение на „Про Фармация“ ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
             Към техническото предложение са представени оторизации от
производителите и  декларация за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

             С Техническото си предложение на „ФАРКОЛ” АД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени кратки характеристики на продуктите
и декларации за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” АД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението е представена  декларация за количества и
пълномощно от представляващия участника.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.



            С Техническото си предложение на „Маримпекс 7”  ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
С предложението са представени  декларация за количества и оторизация от
производителя.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

            С Техническото си предложение на „Търговска Лига - Глобален
Аптечен Център” АД е представило изискуемитие от възложителя документи,
както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
С предложението са представени  декларация за количества и оторизация.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

            С Техническото си предложение на „Медекс” ООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и
оторизации.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на „Дансон БГ” ООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и
оторизация от производителите.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на „Соломед” ЕООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества от
производителя.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.



           С Техническото си предложение на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и кратка
характеристика на продукта.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

 На състоялото се на 26.04.2021г. заседание на комисията бяха
разгледани представените от участниците ценови предложения, като
първаночалното класиране на офертите е съгласно  Приложение №1 към
настоящия протокол

Комисията при решение на участниците да бъдат изпратени покани
за участие в електронен търг, който ще се проведе от 26.04.2021г., 09:00ч. до
13.05.2021г., 17:00ч. чрез Електронната платформа на ЦОПСЗ.

Въз основа на проведения електронен търг платформата генерира
класиране на участниците, съгласно Приложение №2 към настоящия протокол.

             При извършена проверка беше установено, че по отношение на
предложенията не е налице хипотезата на чл. 72 от ЗОП.

             Предвид гореизложеното комисията предлага на Изпълнителния
директор на „УМБАЛ Бургас” АД да бъде определен следния ред на класиране
на предложенията:

Об.позиция
№

Анатомо-
терапевтичен
код /АТС-код/

Международно
непатентно

наименование
/INN/ Начин на приложение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./

Класиране на
участниците

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
1."МЕДЕКС"
ООД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
3."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml 4."ФАРКОЛ" АД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
4.ДАНСОН БГ
ООД

1 N01AH06 Remifentanil парентерална mg
1."ТЪРГОВСКА
ЛИГА - ГАЦ" АД

1 N01AX03 Ketamine парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N01AX03 Ketamine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N01AX10 Propofol парентерална ml 1."ФАРКОЛ" АД

1 N01BB02/C01BB01 Lidocaine парентерална mg
1."ТЪРГОВСКА
ЛИГА - ГАЦ" АД

1 N01BB02/C01BB01 Lidocaine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД



1 N02BB02
Metamizole
sodium парентерална mg

1.ДАНСОН БГ
ООД

1 N02BB02
Metamizole
sodium парентерална mg

2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg 3."ФАРКОЛ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
4."МЕДЕКС"
ООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg

5."Б.БРАУН
МЕДИКАЛ"
ЕООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
6."СОЛОМЕД"
ООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg

7."ПРО
ФАРМАЦИЯ"
ЕООД

1 N03AA02 Phenobarbital парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg 2."ФАРКОЛ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
3."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
4."МЕДЕКС"
ООД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
5."МАРИМПЕКС
- 7" ЕООД

1 N04BB01 Amantadine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N04BB01 Amantadine парентерална mg
2."МЕДЕКС"
ООД

1 N05AA01 Chlorpromazine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05AD01 Haloperidol парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05BA01 Diazepam парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05BB01 Hydroxyzine перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N05BB01 Hydroxyzine перорална твърда mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BC01 Caffeine citrate парентерална/перорална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BC01 Caffeine citrate парентерална/перорална mg
2."МЕДЕКС"
ООД

1 N06BX03 Piracetam парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BX03 Piracetam перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД



1 N06BX03 Piracetam перорална твърда mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BX18 Vinpocetine перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BX18 Vinpocetine парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BX18 Vinpocetine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06DA04 Galantamine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

С оглед на горното комисията предлага на изпълнителния директор
на „УМБАЛ Бургас” АД да сключи договори за доставка на лекарствени
продукти по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г. с
участниците класирани на първо място по съответните номенклатурни
единици съгласно данни от централизираната платформа, а именно:

Предвид горното, комисията ще представи на основание чл.106, ал.1 от
ЗОП за утвърждаване от възложителя доклад за извършената работа.
         Председателят на комисията закри заседанието на комисията.

Ирена Петкова   /П/                                            А. Бъчварова /П/

                                                                              М. Иванова /П/

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, ал.1 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА



Д  О  К  Л  А  Д

              Днес, 31.05.2021г. в гр. Бургас, във връзка със сключено Рамково
споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г. между търговци и министъра на
здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор
"Здравеопазване" и провеждане на вътрешен конкурентен избор за доставчици
на лекарства по договор, с предмет: „Закупуване на лекарствени продукти
от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо-
терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична
група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-
терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група
V “Разни”,   за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено
Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г.”,, комисия определена
със Заповед № РД – 05 - 538/15.04.2021г. на Изп. директор на „УМБАЛ –
Бургас” АД, в състав:

             Председател: Ирена Петкова – гл. юрисконсулт на „УМБАЛ – Бургас” АД;
                    Членове: 1. Ани Бъчварова – гл. счетоводител на „УМБАЛ Бургас”
АД;

 2. маг. ф – т Мария Иванова - началник  болнична аптека
при „УМБАЛ Бургас” АД,
проведе заседание, на което бяха разгледани внесените предложения за
участие в горната процедура.
         В началния час на провеждането на заседанието на комисията от
информацията за подадените предложения в  https://cop.mh.government.bg, до
крайния срок за приемане на предложения са подадени такива от следните
участници:

№
по
ред

Фирма Дата и час на предложението

1. „Про Фармация“ ЕООД, гр. София,
бул. „Инж. Иван Иванов“ 70Б 30-03-2021 14:53

2 „Фаркол“ АД гр. Бургас, ул. ,,Сан
Стефано“ № 28 31-03-2021 10:36

3

„Софарма Трейдинг“ АД гр. София
1756, ул. ,,Лъчезар Станчев“ № 5,
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,

ет. 12

31-03-2021 18:06



4

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД
гр.София-1528, район Искър,

бул.”Христофор Колумб” № 64, бл.
А2, офис 111

01-04-2021 08:36

5

„Маримпекс 7”  ЕООД, гр. София,
п.к. 1612

р-н Красно село, ул. бул.”Цар Борис
III” № 54

02-04-2021 21:21

6

„Търговска Лига – Глобален
Аптечен Център”АД, ЕИК

030276307, седалище и адрес на
управление:  гр. София, п.к.1172,

бул. „Г.М.Димитров” № 1

06-04-2021 11:13

7

„Медекс” ООД, с. Световрачене,
област София (столица), община
Столична, п.к. 1252, ул. "Чавдар

Войвода" No 48

06-04-2021 12:41

8

„ДАНСОН БГ” ООД
гр. Радомир, п.к. 2400

бул./ул. Отец Паисий № 26, 07-04-2021 22:33

9
"СОЛОМЕД" ЕООД

гр. София 1618, ул. Преки път №
44, къща 1

12-04-2021 08:29

10 „Фьоникс Фарма” ЕАД гр.София,
ул. „Околовръстен път“ №199а 12-04-2021 16:14

             При разглеждане на представените от учасниците ЕЕДОП - и беше
установено, че  същите отговарят на всички квалификационни изисквания
съгласно ЗОП и от тези определени от МЗ -  възложител.

С Техническото си предложение на „Про Фармация“ ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
             Към техническото предложение са представени оторизации от
производителите и  декларация за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

             С Техническото си предложение на „ФАРКОЛ” АД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.



           С Техническото си предложение на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени кратки характеристики на продуктите
и декларации за количества.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

       С Техническото си предложение на “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” АД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението е представена  декларация за количества и
пълномощно от представляващия участника.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

            С Техническото си предложение на „Маримпекс 7”  ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
С предложението са представени  декларация за количества и оторизация от
производителя.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

            С Техническото си предложение на „Търговска Лига - Глобален
Аптечен Център” АД е представило изискуемитие от възложителя документи,
както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
С предложението са представени  декларация за количества и оторизация.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

            С Техническото си предложение на „Медекс” ООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и
оторизации.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.



           С Техническото си предложение на „Дансон БГ” ООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и
оторизация от производителите.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на „Соломед” ЕООД е представило
изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества от
производителя.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

           С Техническото си предложение на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е
представило изискуемитие от възложителя документи, както и предлага:
Остатъчният срок на годност на предложените  лекарствени продукти ще е не
по-кратък от 40% от обявения от производителя.
Остатъчният срок на годност на предложените  биопродукти и/или биоподобни
продукти ще не по-кратък от 20% от обявения от производителя.
           С предложението са представени  декларации за количества и кратка
характеристика на продукта.
           Комисията допуска до разглеждане представеното от участника ценово
предложение.

              Въз основа на представените от участниците ценови предложения чрез
Електронната платформа на ЦОПСЗ и проведения електронен търг беше
определен следния ред на класиране на предложенията:

Об.позиция
№

Анатомо-
терапевтичен
код /АТС-код/

Международно
непатентно

наименование
/INN/ Начин на приложение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./

Класиране на
участниците

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
1."МЕДЕКС"
ООД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
3."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml 4."ФАРКОЛ" АД

1 N01AB08 Sevoflurane инхалаторна ml
4.ДАНСОН БГ
ООД

1 N01AH06 Remifentanil парентерална mg
1."ТЪРГОВСКА
ЛИГА - ГАЦ" АД

1 N01AX03 Ketamine парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД



1 N01AX03 Ketamine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N01AX10 Propofol парентерална ml 1."ФАРКОЛ" АД

1 N01BB02/C01BB01 Lidocaine парентерална mg
1."ТЪРГОВСКА
ЛИГА - ГАЦ" АД

1 N01BB02/C01BB01 Lidocaine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N02BB02
Metamizole
sodium парентерална mg

1.ДАНСОН БГ
ООД

1 N02BB02
Metamizole
sodium парентерална mg

2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg 3."ФАРКОЛ" АД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
4."МЕДЕКС"
ООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg

5."Б.БРАУН
МЕДИКАЛ"
ЕООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg
6."СОЛОМЕД"
ООД

1 N02BE01 Paracetamol парентерална mg

7."ПРО
ФАРМАЦИЯ"
ЕООД

1 N03AA02 Phenobarbital парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg 2."ФАРКОЛ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
3."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
4."МЕДЕКС"
ООД

1 N03AG01 Valproic acid парентерална mg
5."МАРИМПЕКС
- 7" ЕООД

1 N04BB01 Amantadine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N04BB01 Amantadine парентерална mg
2."МЕДЕКС"
ООД

1 N05AA01 Chlorpromazine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05AD01 Haloperidol парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05BA01 Diazepam парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N05BB01 Hydroxyzine перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N05BB01 Hydroxyzine перорална твърда mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BC01 Caffeine citrate парентерална/перорална mg 1."ФЬОНИКС



ФАРМА" ЕООД

1 N06BC01 Caffeine citrate парентерална/перорална mg
2."МЕДЕКС"
ООД

1 N06BX03 Piracetam парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BX03 Piracetam перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BX03 Piracetam перорална твърда mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06BX18 Vinpocetine перорална твърда mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BX18 Vinpocetine парентерална mg
1."ФЬОНИКС
ФАРМА" ЕООД

1 N06BX18 Vinpocetine парентерална mg
2."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

1 N06DA04 Galantamine парентерална mg
1."СОФАРМА
ТРЕЙДИНГ" АД

С оглед на горното комисията предлага на изпълнителния директор
на „УМБАЛ Бургас” АД да сключи договори за доставка на лекарствени
продукти по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г. с
участниците класирани на първо място по съответните номенклатурни
единици съгласно данни от централизираната платформа.

Комисията приключи своята работа на 31.05.2021г.

Ирена Петкова   /П/                                            А. Бъчварова /П/

                       М. Иванова /П/

Настоящият доклад ведно с цялата документация по провеждане на
процедурата бяха предадени на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД на
01.06.2021г.

                                    ИЗП. ДИРЕКТОР НА   /П/
     01.06.2021г.        “УМБАЛ - БУРГАС” АД:
                                                                       /Д – Р. Б. МИРАЗЧИЙСКИ/

Подписите са заличени на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, ал.1 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА




