
Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена със Заповед № РД -  02 406/ 
26.08.2015г. на Изпълнителния директор за провеждане на договаряне без 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
лекарствени продукти - METHOTREXATE 50 mg и FLUOROURACIL 500 
mg за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД” между УМБАЛ„Царица 
Йоанна -  ИСУЛ"ЕАД и фирма „Фьоникс Фарма”ЕООД. От страна на 
участника „Фьоникс Фарма”ЕООД на договарянето присъства Зорница 
Ромова - упълномощен представител.

Страните се договориха за следното:

•  Предмет на договора - доставка на лекарствения продукт от об. поз. №1 
„METHOTREXATE EBEWE amp. 50 mg” -  1000 ампули.
•  Срок на договора -  една година, считано от датата на подписването на 
договора.
•  Цена за една опаковка с ДДС на лекарствения продукт от об. поз. №1 
„METHOTREXATE EBEWE amp. 50 mg” - 2,93 лв.

Оферираната единична цена на об. поз. №2 “5 FLUOROURACIL f l  50 
mg/ml 10 m l” за опаковка с ДДС е 6,99 лв. и превишава утвърдената 
референтна стойност в колона М на Позитивния лекарствен списък, която 
по Актуализация към 16.08.2015 г. е 2,51 лв. Преговорите не доведоха до 
намаление на офертната цена. Оферираната от участника единична цена 
за опаковка с ДДС на „5 FLUOROURACIL f l  50 mg/ml 10 m l” не отговаря 
на изискването на възложителя, посочено в поканата- единичната цена за 
опаковка с ДДС да не превишава утвърдената референтна стойност в 
колона М на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
получаване на офертите, която в случая по Актуализация към 16.08.2015 
г. е 2,51 лв. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

предлага на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участникът „Фьоникс 
Фарма”ЕООД да бъде отстранен от участие в договарянето за „5 
FLUOROURACIL f l  50 mg/ml 10 m l” и на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП процедурата да бъде прекратена за об. поз. №2 „FLUOROURACIL 
500 mg”.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с 
участника „Фьоникс Фарма”ЕООД доставка на лекарствения продукт от 
об. поз. №1 -  „METHOTREXATE EBEWE amp. 50 mg.” на базата на 
проведените договорености.

Комисията завърши работата си по провеждане на договарянето за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени



проАсти - METHOTREXATE 50 mg и FLUOROURACIL 500 mg за 
УМША^Г'Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД” между УМБАЛ„Царица Йоанна -  
ИСзГЛ^АД и фирма „Фьоникс Фарма”ЕООД и предаде Протокола и 
^OKjiSs^a от 27.08.2015 г. за своята работа на Изпълнителния директор на 
0. /..08.2015 г. за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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