
УТВЪРЖДАВАМ: /п/* .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Д-Р ПЕПА РАЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДМСГД ГР.БУРГ АС

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от зап във връзка със ЗЗЛД

дата на утвърждаване: 16.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ
на основание чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки

На 12.12.2019 г., в 14.30 часа, в сградата на ДМСГД гр.Бургас на адрес: гр.Бургас,
ж.к."Зорница", ул."Урал" N2 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед N2 199/
12.l2.2019 г. на Директора на ДМСГД гр.Бургас, за разглеждане и оценка на офертите и
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти
за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас" съгласно приложена техническа
спецификация, възлагана чрез събиране на оферти с обява, публикувана в профила на купувача
на ДМСГ Д гр.Бургас /СОО N2 ОО 1/25 .11.20 19 г./ и на Портала за обществени поръчки на АОП
1N2 9094767 oT25.11.2019 г./.

Комисията се събра в пълен състав, както следва:
Председател: Тодорка Кавръкова - главна медицинска сестра в ДМСГД гр.Бургас
Членове: Женя Гочева - главен счетоводител в ДМСГД гр.Бургас

Соня Стефанова - адвокат при Адвокатска колегия гр.Бургас

1. Обща информация
Съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП комисията започна работа след като председателят прие

получените оферти за участие в горепосочената обществена поръчка, за което беше подписан
нарочен протокол. След получаване на извлечение от регистъра на получените оферти,
председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.l03,
ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8 - 1О и 13 от ППЗОП.

Комисията установи следното:
На 25.11.2019 г., в профила на купувача на ДМСГД гр.Бургас е публикувана обява СОО

Х2 001125.11.2019 г./ за горепосочената обществена поръчка, като съгласно чл.96, ал.l от ППЗОП
в същия ден е публикувана кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки
на АОП с ЛГ2 9094767 от 25.11.2019 г./. В обявата е определен срок за получаване на оферти до
14.00 часа на 05.12.2019 г. и дата и час на отваряне на офертите: 06.12.2019 г. от 11.00 часа.

В първоначално определения срок за получаване на оферти е получена 1 /една/ оферта от
участник "ФАРКОЛ" АД гр.Бургас, която е заведени в деловодството на ДМСГД гр.Бургас с ВХ.

Х2 8 от 05.12.2019 г. и час на получаване 10:55 ч. Офертата е подадена в запечатана непрозрачна
опаковка, с посочени върху нея данни /наименование и адрес на участника, предмет на поръчката
и получател/, съгласно указанията за подготовка на офертите на възложителя.

Поради това, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти и
на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, възложителят е удължил срока до 14.00 часа на 12.12.2019 г.
със Заповед ЛГ2 196 от 06.12.2019 Г., публикувана в профила на купувача на 06.]2.2019 Г., заедно
с информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на
портала на АОП с ]\[2 9095130 от 06.12.2019 г. В удължения срок не са получени оферти.



П. Резултати от работата на комисията по реда на чл.97, ал.3 от IШЗОП
Отварянето на получената оферта се извърши на 12.12.2019 г. от 14.30 ч. при условията

на чл.97, ал.3 от ППЗОП. в определения час за отваряне на офертите не присъства представител
на участника, подал оферта.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП
обяви ценов ото предложение, а именно: общата цена, която се предлага за изпълнение на
доставките е в размер на 1 260.47 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева и четиридесет седем
стотинки/ без ддс или 1 512.56 лв. /хиляда петстотин и дванадесет лева и петдесет и шест
стотинки/ с ДДС.

Ш. Резултати от работата на комисията по реда на чл.97, ал.5 от IПIЗОП
Комисията продължи своята работа в пълен състав като извърши справка в Търговския

регистър по ЕИК на участника, след което пристъпи към разглеждане на документите
извършвайки преглед на същите относно установяване липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В резултат на разглеждането комисията установи следното:
Офертата съдържа всички документи съгласно указанията на възложителя, а именно:
] .Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника

- по образец на участника.
2.Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец на възложителя за липсата на

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за участника в съответствие
с изискванията на закона и условията на възложителя - Образец N2 Г.

3.Техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - Образец NQ2.

4.Документ за упълномощаване - оригинал.
5.Ценово предложение, съдържащо Ценово предложение по Образец N2 3 и Единични

цени на лекарствени продукти по Образец N2 3.1.
Комисията прегледа всички документи представени от участника и не установи липса,

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:

Допуска до следващо разглеждане офертата на участник "ФАРКОЛ" АД.

IV. Резултати от работата на комисията по реда на чл.56 от IШЗОП
След като установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и

критериите за подбор, комисията пристъпи към разглеждане на допуснатата оферта и извърши
проверка за съответствието на предложението с предварително обявените условия.

От извършената проверка комисията констатира следното:
Участникът е представил изискуемото от възложителя Техническо предложение по

Образец N2 2, което съответства с предварително обявените условия по съдържание и по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска офертата на участник "ФАРКОЛ" АД до разглеждане на ценовото

предложение, тъй като офертата отговаря на изискванията на възложителя.

V. Резултати от работата на комисията по разглеждане на ценовото предложение
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на ценовото

предложение на участника относно съответствието му с изискванията на възложителя.
От извършената проверка комисията констатира следното:
Участникът е представил изискуемото от възложителя Ценово предложение, съдържащо

Образец N2 3 и Образец N2 3.1 за единичните цени на лекарствените продукти, които съответстват



с предварително обявените условия по съдържание и по форма. При извършената проверка не се
установиха числови и аритметични грешки.

С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:

Допуска до класиране офертата на участник "ФАРКОЛ" АД, тъй като офертата
отговаря на изискванията на възложителя.

VI. Резултати от работата на комисията по реда на чл.72 от ЗОП
Имайки предвид, че за прилагането на ЧЛ.72 от зап е необходимо да има най-малко три

допуснати до този етап оферти, съответно три ценови предложения, тъй като само при такъв
минимален брой оферти е възможно формиране на средна стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, с която да се съпоставя конкретно
предложение, респективно да се търси разлика с повече от 20 на сто по смисъла на тази
разпоредба, комисията счита, че в конкретния случай няма основание за прилагане на ЧЛ.72 от
зап по отношение на ценовото предложение на участника, поради това, че допуснатата до този
етап оферта е една.

VП. Резултати от работата на комисията по класиране на участника
С оглед резултатите от работата си до тук, комисията пристъпи към класиране на

допуснатата до този етап оферта на участник "ФАРкал" Ад, въз основа на обявения критерий
за възлагане, а именно "най-ниска цена", при който критерий на първо място се класира офертата
на участника, предложил най-ниска обща цена.

След като констатира, че офертата на участник "ФАркал" АД е единствената допусната
оферта и тя съответства с предварително обявените от възложителя условия, комисията взе
единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Приема предложената в Ценовото предложение по Образец К!! 3 обща цена за

изпълнение на доставките в размер на 1 260.47 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева и
четиридесет седем стотинки/ без ДДС или 1 512.56 лв. /хиляда петстотин и дванадесет лева
и петдесет и шест стотинки/ с ДДС, ведно с предложените единични цени на лекарствени
продукти по Образец К!! 3.1 от офертата на участник "ФАРКОЛ" АД, за най-ниска цена
съгласно обявения критерий за възлагане, поради което участник "ФАРКОЛ" АД се
класира на първо място.

VIП. Предложение на комисията за определяне на изпълнител на обществената
поръчка и за сключване на договор

Имайки предвид резултатите от работата си по разглеждане на офертата и класиране на
участника, комисията предлага на възложителя за изпълнител на горепосочената обществена
поръчка да бъде определен участник "ФАркал" АД, с който да се сключи договор за изпълнение
на обществената поръчка.

с описаните действия комисията приключи работния процес по горепосочената поръчка
и на основание чл.192, ал.4 от зап състави настоящият протокол на 16.12.2019 г.

Подписаният от всички членове на комисията протокол с резултатите от разглеждането
и оценката на офертата и класирането на участника, се представя на възложителя за
утвърждаване на 16.12.2019 Г., заедно с цялата документация за обществената поръчка.

Председател: Тодорка Кавръкова ..... ./п/* .

Членове: Женя Гочева ..... ./п/* .

Соня Стефанова ..... ./п/* .

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от зап във връзка със ЗЗЛД


