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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на 
допълнителни количества лекарствени продукти за онкологични заболявания по обособени 
позиции съгласно спецификация за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”, обявена е 
Решение №-РД-03-15/25.02.2016 г., назначена със Заповед №-РД-02-136/22.03.2016 г.

На 06.04.2016 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 325 /30.03.2016 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на 
отваряне на Пликове №№ 3 на допуснатите участници.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участника „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД -  г-н Красимир Николаев.

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 съответната спецификация, 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.
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Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение 
№ 1.

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.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72, ал.2 от



Приложение №1

№ ATC INN Лекарствена форма
Референти 
а стойност 

за DDD
Мярка

Количест
во Софарма Фьоникс Рош

1 L01XE15 Vemurafenib 240 мг перорална форма 503,63714 ОП 160 503,63714

2 L01XC06 Cetuximab 5мг/мл - 20 мл парентерална форма 3,98740 ОП 1600 3,97140

3 L01XE05 Sorafenib 200 мг перорална форма 251,51607 ОП 80 235,66071 236,48571

4 L01XE10 Everolimus 10 мг перорална форма 23,45153 ОП 40 21,08800 21,10380

5 L01XE07 Lapatinib 250 мг x 140 перорална форма 152,58679 ОП 40 137,52857

6 L01XE02 Gefitinib 250 мг перорална форма 146,83533 ОП 40 142,80000 142,86400

7 L01XE13 Afatinib 30 мг перорална форма 143,32643 ОП 25 135,71429 136,17143



Приложение №2

№ ATC INN Лекарствена форма
Референти 
а стойност 

за DDD
Мярка

Количест
во I - ВО МЯСТО II - ро МЯСТО

1 L01XE15 Vemurafenib 240 мг перорална форма 503,63714 ОП 160 Рош

2 L01XC06 Cetuximab 5мг/мл - 20 мл парентерална форма 3,98740 ОП 1600 Фьоникс

3 L01XE05 Sorafenib 200 мг перорална форма 251,51607 ОП 80 Софарма Фьоникс

4 L01XE10 Everolimus 10 мг перорална форма 23,45153 ОП 40 Софарма Фьоникс

5 L01XE07 Lapatinib 250 мг x 140 перорална форма 152,58679 ОП 40 Фьоникс

6 L01XE02 Gefitinib 250 мг перорална форма 146,83533 ОП 40 Софарма Фьоникс

7 L01XE13 Afatinib 30 мг перорална форма 143,32643 ОП 25 Софарма Фьоникс


