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N91l'l7 .12.2014 r,
За отваряне на офертите

Днес, 17.12.2018 г. от 12:00 часа в ЦСМП - Русе, комисията за провецдане на
открита процедура за обществена поръчка с предмет 'доставка на медикаменти и
медицински консумативи за нр(дите на ЦСМП за 2019 r. по ОП-1 и ОП-2 назначена сьс
Заповед Na РД-01-23117.12.2О'|8 r, на директора на ЦСМП-Русе, в състав:

Председател: д-р Недка Дикова, ординатор в ЦСМП'-Русе и
Членове : 1. Красимира Попова - главен счетоводител

2. Надя Николова, отг, мед. фелдUJер
3, Ви)l(qан Мустафова отг, процедури;
4, адв, Даниела Иванова- юрист;

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по
чл. 103 ал. 2 от 3оП,

Комисията се подписа на получените офертни пликове и ги отвори по реда на
получаването им, провери наличието на запечатаните непрозрачни пликове.

3акупени са два плика конкурсна документация,
Постъпили са две предложения с Bx.N9N9 26-01-1 l12.12.2018 и 23-01-04l124,12.201B
Комисията отвори пликовете с документацията за участие по реда на постъпване и

се подписа на пликовете, съдържащи документацията за участие.

заявление за участие
на регист

удостоверение за актуалното състояние,издадено от съответния
н

телства за техническите вьзм, по чл, 51 от зоп
декларация за ие на обст, по чл, 47 ал, ,1 и ал,2 от 3ОП;

списък на подписан от ка та или
ЕИК, данъчна ация,
Лицензи по ЗЛАХМ и 3НВП за търговия с на каменти
Валидни Сертификати за произхода и качеството на предлаганите

вки
Валиден Сертификат по lso 9001-2008 или еквивалент за внос,

вия и сьхранение на медицински ия
арация за запознаване с овията на п ъчката

Комисията провери съответствието на документите със списъците по изискванията на чл,
56 ал, 1 т. 14 отзоп.

Документите на участници N9N9 26-01-1 и 23-01-04 отговарят на изискванията по
зоп,
След като прецени редовността на преможенията и допусна до оценка участниците в
конкурса, комисията пристъпи кьм разглещqане на ценовите предложения,
Протокольт е
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНС

протокол
N9 2117 _12_2о18 г.

За разглех(дане и оценяване на техническите предлох(ения

Днес, '17,12,20'18 г. в 10;20 часа в ЦСМП - Русе, комисията за провецдане на
открита процедура за обществена поръчка с предмет ,,Доставка на медикаменти и
медицински консумативи за нуждите на ЦСМП за 2019 г, по ОП-1 и ОП-2, назначена сьс
Заповед N9 РД-О1-2З117 122О18 г на директора на ЦСМП-Русе, в състав:

Г]редседател: д-р Недка Дикова, ординатор в ЦСМП-Русе и

Членове : 1, Красимира Попова * tлавен счетоводител
2, Надя Николова, отг, мед, фелдшер
3, Вицдан l\.4устафова отг. процедури;
4, адв, Даниела Иванова- юрист;

Постьпили са две предложения;
Комисията отвори пликовете с техническите предложения на участниците с Bx,N9N9

26-01-01 и 26-01-04 по реда на постъпване,
При разглецдането и оценката на техническите преможения по ОП се получиха

технчческч
ОП-1 /медикаменти/
лицензи за тьоrовоия и анение по злАхМ и зНвп:
Сертификати за произхода и качеството на предлаганите доставки

Остат. срок на годност мин, 75% от датата на дост- вкл, декларация

Произведени извьн€С макс. 25Уо вкл, декларация

Валиден Сертификат/еквивалент/ по lso 9001-Система за упр, на
качеството. внос и нските и

технчческч 26-01 1 26_01-4
ОП-2 /медицински консумативи/ +

Лицензи за тъDговDия и съхDанение по злАхМ и зНВп; + +

Сертификати за произхода и качеството на премаганите доставки + +

Остат, срок на годност мин, 75% от датата на дост- вкл, декларация + +

Произведени извън ЕС макс.20Ой вкл, декларация + +

Валиден Сертификi
качеството. внос и д

]т/еквивалент/ по lso 9001-Система за упр. на
истоибчция за медицинските изделия

+ +

След като прецени редовността на техническите предложения и допусна до оценка
участниците в конкурса, комисията пристъпи към разrле)i(qане на ценовите предложения,
Протокольт е

Председател:

на 17,12-201в г-
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА

протокол
N9 3/17.12.2018 г.

За отваряне на ценовите предложения

Днес, 17.12.2018 г, в 12:50 часа в ЦСМП - Русе, комисията за провещqане на
открита процедура за обществена порьчка с предмет ,,доставка на медикаменти и
медицински консумативи за нр(дите на ЦСМП за 2019г, по ОП-1 и ОП-2, назначена със
заповед N9 РД-01-23117.12 2018 г на дирекгора на ЦСМП-Русе, в състав:

Председател, д-р Недка Дикова, ординатор в ЦСМП-Русе и
Членове : 1, Красимира Попова- rлавен счетоводител

2, Надя Николова, отг, мед, фелдшер
3, Вищцан Мустафова отг, процедури;
4. адв. Даниела Иванова- юрист;

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците с вх. N9N9 26-
01-1 и 26-01-4 по реда на постъпване,

Г]ри разглецдането и оценката на ценовите предложения се получиха следните
резултати:

Ценовч преOложенuя в лев по ОП без ЩС 26-01-1 26-01_4
ОП-,1 Медикаменти 2ls,lв
ОП-2 Медицински консумативи 42в-,l8 255 74

Приложение -L{енови оферти 3 броя,

След като прецени редовността на ценовите предложения и на участниците в конкурса,
комисията пристъпи кьм оценяване и класиране на ценовите предложения.
Протоколът е съставен на 17,12,20,18 г.

Председател;
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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА

протокол
N9 4/17,12,2018 г.

За класиране на ценовите предложения

!нес, 17-12-2014 r, в ,13:55 часа в ЦСМП - Русе, комисията за провещqане на
открита процедура за обществена поръчка с предмет ,,Доставка на медикаменти и
медицински консумативи за нркдите на ЦСМП за 2019 г," по ОП-1, ОП-2 и списьк
Приложение Ns1 и 2 кьм докумевтацията назначена със заповед РД-01-23117 .12,2018 г на
директора на ЦСМП-Русе, в състав:

Председател: д-р Недка !икова, ординатор в ЦСМП-Русе и
Членове: '1, Красимира Попова - главен счетоводител

2, Надя Николова, отг. мед, фелдLчер
3, Виlцан Мустафова отг. процедуриi
4, адв, Даниела Иванова- юрист;

При разглещqането и оценката на ценовите предложения се получиха следните

Ад
ОП-1 Медикаменти първо

ОП-2 Медицински консумативи второ пьрво

Комисията предлага на ВъЪложителя следното класиране на участниrlttте

1, На първо място за ОП-1 - Медикаменти - 'СОФАРМА Трейдинl' М като участник,
отговаряtц на те}ническите изискванията на възложителя.
2, На първо място за ОП-2 - Медицински консумативи -',,СОФАРМА Трейдинг" М като
участник, отrоварящ на техническите изискванията на възложителя, предложил най-
ниска цена,

Протокольт е съставен
Llялата документациял

Председател; 7
(

Членове: 1 цi

Възложител:,,,,.
Приел Протоколи N
Дата: 18.12,2018 г.

на 17,12.2018 r. и е предадев на Вьзложителя в срок заедно с
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