
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  Е А Д

ЕИК: ЙШойЗОб гр. София 152? : ул."“Бяло море” № 8 ; тел: (+359  2 ) 9432  1 7 0 , факс: (+359  2 ) 9432  1 4 4 , 9432  180

http://www.isul.eu/

ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Утвърдил:
Изпълнителен директор:

/доц. д-р Григорий He, ов, дм/

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет „Доставка на 
лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
ЕАД”, обявена с Решение №-РД-03-91 / 02Л1.2015 г., назначена със Заповед №-РД-02-604 / 
01Л2.2015 г.

На 17Л2.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 552 /14Л2.2015 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на 
отваряне на Пликове №№ 3 на допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите обособени 
позиции, и оповести предлаганите цени.

Както е посочено в документацията, финансовото предложение на участниците трябва да 
съдържа:

1. Цената за DDD на предлагания продукт по международно непатентно наименование /INN/ 
съгласно спецификацията, с ДДС, изчислена въз основа на предложената цена за лекарствен 
продукт по търговско наименование и с включени надценки за търговец на едро в съответствие с 
изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти от 30.04.2013г. Цената с ДДС не трябва да превишава максималната 
стойност посочена в колона “L” на Позитивния списък, актуален към момента на подаване на 
офертите. Тя трябва да бъде записана с брой знаци след десетичната запетая съответстващ на броя 
на знаците в максималната стойност.
2. Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско наименование в 
лева, до втория знак след десетичната запетая, с ДДС. Посочената цена за опаковка на 
лекарствения продукт не трябва да превишава утвърдената цена посочена в колона “М” на 
Позитивния списък, с включени надценки за търговец на едро в съответствие с изискванията на 
цитираната по-горе наредба.

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение 
№ 1.
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Класирането се извърши съобразно избрания критерий за най -  ниска цена за всяка обособена 
позиция, при изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията. 
Класирането е отразено в Приложение № 2, неделима част от протокола.

На основание чл. 39 ал. 1 т. 6 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата за 
обособена позиция № 6.

Заложеното в документацията количество от лекарствения продукт от обособена позиция № 6 -  
„Afatinib 30mg” не е съобразено с реалните потребности за лечение на пациентите в Клиника по 
медицинска онкология. Допуснатото несъответствие не може да бъде санирано без да бъдат 
променени условията при които е открита процедурата.

Мотиви:

Протокол № 3 е подписан от председателя и членовете на комг L
Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на 
предава протоколите от работата си ведно с цялата документация 
за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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Приложение № 1

№ ATC INN Лекарствен 
а форма

Референтна 
стойност за 

DDD

ЕД.
мярка

Количес
тво

Алта
Фарм Фьоникс Софарма Медекс Рош

1 2 3 4 5 6 7

1 L01XE09 Temsirolimus
25mg/flac.

парентералн 
а форма 66,70760 фл. 160 64,51760 53,80000 53,79800

2 L01ВА04 Pemetrexed
500mf/flac

парентералн 
а форма 4,25362 фл. 1200 4,25360

3 L01XC03 Trastuzumab 600mg парентералн 
а форма 3333,79000 фл. 350 3321,79000

4 L01XE04 Sunitinib 50mg перорална
форма 6,39840 ОП. 40 6,20200 6,20857 6,20000

5 L01XE13 Afatinib 40mg перорална
форма 150,84786 ОП. 36 144,89500 144,50000

6 L01XE13 Afatinib 30mg перорална
форма 150,84786 ОП. 12



Приложение № 2

№ ATC INN Лекарствен 
а форма

Референтна 
стойност за 

DDD

Ед.
мярка

Количес
тво 1-во място М-ро място Ill-то място

1 2 3 4 5 6 7

1 L01XE09 Temsirolimus
25mg/flac.

парентералн 
а форма 66,70760 фл. 160 Медекс Софарма Фьоникс

2 L01BA04 Pemetrexed
500mf/flac

парентералн 
а форма 4,25362 фл. 1200 Алта Фарм

3 L01XC03 Trastuzumab 600mg парентералн 
а форма 3333,79000 фл. 350 Рош

4 L01XE04 Sunitinib 50mg перорална
форма 6,39840 ОП. 40 Медекс Фьоникс Софарма

5 L01XE13 Afatinib 40mg перорална
форма 150,84786 ОП. 36 Софарма Фьоникс

6 L01XE13 Afatinib 30mg перорална
форма 150,84786 ОП. 12


