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■ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ

Д О К Л А Д

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет "Доставка на лекарствени продукти за онкологични 
заболявания и лекарствени продукти за болни на диализно лечение за 
УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ’’ ЕАД". Процедурата е обявена с 
Решение №-РД-03-43/20.05.2016г. на Изпълнителния директор, публикувано 
в регистъра на АОП под № 00494-2016-0021.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка 
на подадените оферти е назначена със Заповед №-РД-02-297/28.06.2016 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:
Председател: Румяна Доганова -  н-к с-р ДДП

Членове: 1. Доц. д-р Стефан Кривошиев -  Клиника по хемодиализа
2. д-р Марчела Колева -  Отделение по МО
3. д-р Митко Ценов -  Отделение по МО
4. д-р Владимир Канарев -  МО
5. маг. ф-т Катя Златева -  Болнична аптека
6. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт

В хода на работата на комисията, поради невъзможност да изпълняват 
задълженията си, г-жа Радка Калъпова и д-р Канарев бяха заменени с нови 
членове на комисията. На основание чл. 51, ал.11 от ППЗОП със Заповед №- 
РД-02-372/05.08.2016г. на Изпълнителния директор за членове на комисията 
бяха определени д-р Десислава Стоева и г-н Владимир Вълков. Всички 
членове на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

На 28.06.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния 
директор се проведе първото заседание на комисията за разглеждане на 
постъпилите оферти. На заседанието на комисията не присъстваха
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представители на участниците. Комисията установи, че документите, 
свързани с участието в процедурата са представени в запечатани непрозрачни 
опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с препоръчана пратка 
с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП. 
Комисията отвори получените оферти по реда на получаването им, както 
следва:

1. “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД - оферта № 1/23.06.2016 г.
2. “МС ФАРМА” АД - оферта № 2/24.06.2016 г. -  10:05 ч.;
3. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД - оферта № 3/24.06.2016 г.
4. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - оферта № 4/27.06.2016 г.
5. "АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД оферта № 5/27.06.2016 г.
6. „МЕДЕКС” ООД - оферта № 6/27.06.2016 г.
7 . „ЕКОФАРМ” ЕООД - о ф е р т а  №  7/27.06.2016 г.
8. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД оферта № 8/27.06.2016 г.
9. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - оферта № 9/27.06.2016 г.
10. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - оферта № 10/27.06.2016 г.
11. ’’МАРИМПЕКС -  7 ”  ЕООД - оферта № 11/27.06.2016 г.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори 
запечатаните непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния 
брой отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции, за които се участва, след което трима от 
нейните членове подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
“Предлагани ценови параметри” на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Констатациите относно наличието и редовността на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по реда, описан по-горе, в 
съответствие с личното състояние критериите за подбор, поставени от 
възложителя, са обективирани в Протокол №1 от 19.07.2016г. Протоколът 
съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни документи в 
заявленията на участниците, и посочва вида на документите, които 
съответните участници следва да представят допълнително в 
законоустановения срок. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът 
беше изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила 
на купувача.

Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, “МС ФАРМА” АД, „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, 
“АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД, и „РОШ БЪЛГАРИЯ”ЕООД
съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и комисията ги допусна до участие в процедурата.



Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
бяха представени изисканите от участниците „ТЪРГОВСКА ЛИГА- 
НАЦ”АД, „МЕДЕКС” ООД, „ЕКОФАРМ” ЕООД, „ТОП ХОСПИТАЛ 
СЪРВИС”АД, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и ’’МАРИМПЕКС -  7” 
ЕООД документи.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявленията 
на участниците съответстват с критериите за подбор, поставени от 
възложителя, и комисията ги допусна до участие в следващия етап на 
процедурата.

Комисията разгледа допуснатите оферти и провери за тяхното 
съответствие с предварително обявените условия. Офертата включва 
техническо предложение и ценово предложение. Комисията пристъпи към 
разглеждане на техническите предложения на участниците и съдържащите се 
в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. Констатациите 
относно наличието и редовността на представените от участниците 
техническите предложения са обективирани в Протокол № 2 от 03.08.2016г.

1. Офертата на участника “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици №№ 55, 70. Техническото 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията предлага 
участника “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД да бъде допуснат до 
отваряне на ценовите предложения.
Мотиви:
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

2.Офертата на участника “МС ФАРМА” АД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици №№ 24, 25, 27. Техническото предложение съдържа 
всички изискуеми документи с изключение на заверено от участника копие 
за удостоверяване на оторизацията от притежателя на разрешението за 
употреба на лекарствения продукт или от представителя на лицето по чл. 26, 
ал. 2 от ЗЛПХМ, валидна за целия срок на договора. Както е видно от 
Позитивния лекарствен списък от 02.06.2016г., актуален към крайния срок за 
подаване на офертите, притежател на разрешението за употреба на 
лекарствените продукти от обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
24, 25, 27 е Cipla (UK) Ltd., Обединено Кралство.

Комисията предлага участника “МС ФАРМА” АД да не бъде допуснат до 
отваряне на ценовите предложения, и на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от 
зоп да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 24, 25, 27.
Мотиви:
Техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя.



Участникът не е предоставил заверено копие за удостоверяване на 
оторизацията от Cipla (UK) Ltd., Обединено Кралство - притежател на 
разрешението за употреба на лекарствените продукти от обособена позиция 
№ 1, номенклатурни единици 24, 25, 27.

3. Офертата на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици №№ 60, 61, 62. Техническото 
предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията предлага 
участника “ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД да бъде допуснат до отваряне на 
ценовите предложения.
Мотиви:
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя

4.Офертата на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е за обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици №№ 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 
29, 34, 36, 38, 39, 40, 51, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 81, 82, 88, 95, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 122 и 
обособена позиция № 2, номенклатурни единици 6, 8 и съдържа две 
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички 
изискуеми документи с изключение на заверено от участника копие за 
удостоверяване на оторизацията от притежателя на разрешението за употреба 
или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствения 
продукт от номенклатурна единица 6 - Astellas Pharma GmbH, Германия. В 
предоставеното оторизационно писмо от „Мундифарма Медикъл” ООД не е 
посочено дали последният е представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от 
ЗЛПХМ.
Комисията предлага участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД да не бъде 
допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 6, и на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 6.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 6 не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът не е 
предоставил заверено копие за удостоверяване на оторизацията от 
притежателя на разрешението за употреба или от представителя на лицето по 
чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ на лекарствения продукт от номенклатурна единица 6 
- Astellas Pharma GmbH, Германия.

За лекарствените продукти от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици №№ 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 51, 59, 61, 
62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 95, 99, 100, 
105, 107, 108, 109, 118, 119, 120 и 121 техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя. Комисията предлага участника „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.



Мотиви:
Техническото предложение за лекарствените продукти от обособена позиция 
№1 номенклатурни единици №№ 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 29, 34, 36, 
38, 39, 40, 51, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 
82, 88, 95, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 118, 119, 120 и 121 отговаря на 
изискванията на Възложителя

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички 
изискуеми документи. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя. Комисията предлага участника „ФЬОНИКС ФАРМА 
ЕООД да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 2.

5. Офертата на участника “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД е за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 8, 35, 60, 69, 89, 93 и 
съдържа всички изискуеми документи. Техническото предложение отговаря 
на изискванията на Възложителя. Комисията предлага участника “АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД да бъде допуснат до отваряне на ценовите 
предложения.
Мотиви:
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя

6.Офертата на участника „МЕДЕКС” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици №№ 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 74, 80, 81, 84, 86, 89, 91, 97, 
98, 100, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 6, 7, 8 и съдържа съдържа две 
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички 
изискуеми документи. За номенклатурна единица 15 „Cytarabine 50 mg/ml - 
20 m l” участникът оферира лекарствен продукт ’’Cytarabine Accord 100 mg/ml 
- 10 ml”. Предложеният лекарствен продукт е с концентрация, различна от 
посочената в техническата спецификация на Възложителя и използвана в 
КДКХО. Комисията предлага участника „МЕДЕКС” ООД да не бъде 
допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 15, и на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 15.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 15 не отговаря на изискванията на Възложителя. 
Участникът оферира лекарствен продукт с концентрация, различна от 
посочената в техническата спецификация на Възложителя.



За лекарствените продукти от обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици №№ , 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44,
45, 46, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 74, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 97, 98, 100, 106, 108,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 120 и 121 техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя. Комисията предлага участника „МЕДЕКС” 
ООД да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.
Мотиви:
Техническото предложение за лекарствените продукти от обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици №№ , 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 74, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91,
97, 98, 100, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120 и 121 отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички 
изискуеми документи. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя. Комисията предлага участника „МЕДЕКС” ООД да бъде 
допуснат до отваряне на ценовите предложения.

7. Офертата на участника „ЕКОФАРМ”ЕООД е за обособена позиция № 
1, номенклатурни единици 4 и 5 и съдържа всички изискуеми документи. 
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Комисията предлага участника „ЕКОФАРМ”ЕООД да бъде допуснат до 
отваряне на ценовите предложения.
М от иви:
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя

8.Офертата на участника „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД е за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 71и 76 и съдържа всички 
изискуеми документи. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя. Комисията предлага участника „ТОП ХОСПИТАЛ 
СЪРВИС”АД да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения.

9. Офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е за обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 54, 59, 62, 63, 66, 
67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 86, 90, 92, 97, 98, 101,103, 108, 109, 
120, 121, 122 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№ 3, 5, 7, 
8 и съдържа две технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички 
изискуеми документи с изключение на:
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията от 
притежателя на разрешението за употреба или от представителя на лицето по 
чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствения продукт от номенклатурна единица 
6 - Astellas Pharma GmbH, Германия. В предоставеното оторизационно писмо 
от „Мундифарма Медикъл” ООД не е посочено, че последният е 
представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ;



- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на
участника от притежателя на разрешението за употреба или от представителя 
на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствения продукт от 
номенклатурна единица 86 - Eisai Manufacturing Ltd., Обединено Кралство;
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на 
участника от притежателя на разрешението за употреба или от представителя 
на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствените продукти от 
номенклатурни единици №№ 97 и 98 - Astellas Pharma Europe B.V., 
Нидерландия;
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на
участника от притежателя на разрешението за употреба на лекарствения 
продукт от номенклатурна единица № 121 - Mundipharma GmbH, Австрия;
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на
участника от притежателя на разрешението за употреба или от представителя 
на лицето по чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ, на лекарствените продукти както следва:

0 за номенклатурни единици № 3 и № 109 - Novartis Pharma GmbH, 
Г ермания;

0 за номенклатурни единици №  62, 71, 72, 73, 75, 76 и 82 - Novartis
Europharm Limited, Обединено Кралство;

Предоставено е оторизационно писмо от Новартис Фарма Сървисиз АЕ, 
дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Швейцария, в 
което не е са посочени представителни функции по отношение на 
притежателите на разрешенията за употреба, посочени по-горе.

Комисията предлага участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да не бъде 
допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици №№ 3, 6, 62, 71, 72, 73, 75, 76, 82, 86, 97, 98, 109 и 
121, и на основание чл. 107, т. 2, б .”а ” от ЗОП да бъде отстранен от 
участие в процедурата за обособена позиция №  1 номенклатурни единици 
№№ 3, 6, 62, 71, 72, 73, 75, 76, 82, 86, 97, 98,109 и 121.
Мотиви: Техническото предложение за обособена позиция № 1
номенклатурни единици №№ 3, 6, 62, 71, 72, 73, 75, 76, 82, 86, 97, 98, 109 и 
121 не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът не е 
предоставил заверени копия за удостоверяване на оторизацията от Astellas 
Pharma GmbH, Еермания, Eisai Manufacturing Ltd., Обединено Кралство, 
Astellas Pharma Europe B.V., Нидерландия, Mundipharma GmbH, Австрия, 
Novartis Pharma GmbH, Еермания и Novartis Europharm Limited, Обединено 
Кралство, притежатели на разрешението за употреба, или от техни 
представители по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ.

За лекарствените продукти от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици №№ 1, 2, 7, 11, 54, 59,63, 66, 67, 68, 69, 74, 80, 81, 90, 92, 101,103, 
108 и 120 техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.



Комисията предлага участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” да бъде допуснат 
до отваряне на ценовите предложения.
Мотиви:
Техническото предложение за лекарствените продукти от обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици №№ 1, 2, 7, 11, 54, 59,63, 66, 67, 68, 69, 74, 80, 
81, 90, 92, 101,103, 108 и 120 отговаря на изискванията на Възложителя.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички 
изискуеми документи с изключение на:
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на 
участника от притежателя на разрешението за употреба или от представителя 
на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствения продукт от 
номенклатурна единица 7 - AbbVie Spain S.L.U., Испания;
- заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на 
участника от притежателя на разрешението за употреба или от представителя 
на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ, на лекарствения продукт от 
номенклатурна единица 8 - GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия.

Комисията предлага участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да не бъде 
допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 2 
номенклатурни единици №№7 и 8, и на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от 
ЗОП да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 
2 номенклатурни единици 7 и 8.
М от иви:
Техническото предложение за обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици 7 и 8 не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът не е 
предоставил заверени копия за удостоверяване на оторизацията от AbbVie 
Spain S.L.U., Испания и GlaxoSmithKline Biologicals S.А., Белгия, 
притежатели на разрешението за употреба, или от техни представители по 
смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ..

За лекарствените продукти от обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици 3 и 5 техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Комисията предлага участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” да бъде допуснат
до отваряне на ценовите предложения
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици 3 и 5 отговаря на изискванията на Възложителя.

10. Офертата на участника „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е за обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 
79, 87 и 94 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици 1, 2 и 4, и 
съдържа две технически предложения. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.



Комисията предлага участника „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде допуснат 
до отваряне на ценовите предложения.
Мотиви:
Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.

11. Офертата на участника ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 13, 34, 95 и обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 2, 6 и съдържа две технически предложения. 
Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя. 
Комисията предлага участника ”МАРИМПЕКС -  7” ЕООД да бъде допуснат 
до отваряне на ценовите предложения.
Мотиви:
Техническите предложения отговарят на изискванията на Възложителя.

Предварително обявените изисквания по отношение на лекарствените 
продукти са:
1 .Всички лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на 
ЗЛПХМ.
2.Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния 
лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.

Към датата на откриване на процедурата лекарствения продукт от 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 122 “TARGIN 10mg/ 20mg” е 
включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуализация 
от 02.05.2016г. Към крайния срок за подаване на офертите посочения 
лекарствен продукт е изключен от Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък, актуализация от 02.06.2016г., и не отговаря на 
предварително обявените изисквания на Възложителя по отношение на 
лекарствените продукти. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
предлага на възложителя за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 122 “TARGIN 10mg/ 20mg” процедурата да бъде прекратена на 
основание чл. 110, алЛ, т. 2 от ЗОП.

На 08.08.2016 г. от 11.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което 
бяха отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. 
С писмо Изх. № 775/03.08.2016 г. участниците бяха надлежно уведомени за 
времето и мястото на отваряне на пликовете с ценовите предложения за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици. На заседанието 
на комисията присъстваха упълномощени представители на участниците -  г- 
жа Росица Великова на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и г-н Иван Йотов на 
„МЕДЕКС” ООД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици, и оповести 
предлаганите цени по обособени позиции и номенклатурни единици. С това 
завърши публичната част от работата на комисията.



На закрито заседание комисията провери финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични 
грешки. Изискванията към ценовите предложения на участниците, посочени 
в документацията, са както следва:
1. Цената за DDD на предлагания продукт по международно непатентно 
наименование /INN/, 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 Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен 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 Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, с включени надценки за търговец на едро в 
съответствие с изискванията на цитираната по-горе наредба.

Ценовите предложения участника ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД са за 
обособена позиция №  1, ном енклатурни единици 13, 34, 95 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 2, 6. Цените за DDD на предлаганите 
лекарствени продукти от посочените обособени позиции и номенклатурни 
единици не превишават максималната стойност, посочена в колона “L” на 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 02.06.2016г., актуален 
към крайния срок за подаване на офертите, но са записани с точност до 
втория знак след десетичната запетая, а не до петия знак, какъвто е записът 
на максималната стойност в колона “L” на Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък.

Комисията счита, че ценовите предложения участника в тази им част не 
отговарят на предварително обявените от възложителя условия. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията предлага на основание чл. 107, т.2, б.”а” от 
ЗОП ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата.
Мотиви:
В ценовите предложения на участника цените за DDD са записани с точност 
до втория знак след десетичната запетая, а не до петия знак, какъвто е 
записът на максималната стойност в колона “L” на Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък.

Ценовите предложения на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за 
обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 17” 5-FLUOROURACIL



50mg/ml 10ml” и номенклатурна единица №38 „ IDARUB1CIN 10mg” не 
отговарят на предварително обявените от възложителя условия. Оферираните 
цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти от тези номенклатурни 
единици превишават максималната стойност, посочена в колона “L” на 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 02.06.2016г., актуален 
към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията комисията предлага на основание чл. 107, т.2,
б.”а” от ЗОП „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 17 5- 
FLUOROURACIL 50mg/ml 10ml” и номенклатурна единица №38 „
1DARUBICIN 10mg”.

Мотиви:
Оферираните цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти от тези 
номенклатурни единици превишават максималната стойност, посочена в 
колона “L” на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 
02.06.2016г., актуален към крайния срок за подаване на офертите.

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции и 
номенклатурни единици са дадени в Приложение №  1, неделима част от 
Протокол №3/12.08.2016г.

Ценовото предложение на участника „МЕДЕКС” ООД за обособена 
позиция № 1, номенклатурна единица 7 - “TEMOZOLOMIDE 100 mg х 5” е с 
55 '%  по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници за тази номенклатурна единица. С Писмо Изх. №784/09.08.2016г. 
на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участника „МЕДЕКС” ООД беше 
поискана писмена обосновка на посочената в офертата цена за обособена 
позиция № 1, номенклатурна единица 7 - “TEMOZOLOMIDE 100 mg х 5”.

С Писмо Вх. № 769/10.08.2016 г. „МЕДЕКС” ООД представи своята 
писмена обосновка. В нея участникът посочва, че е дългогодишен 
изпълнител на договори по процедури по ЗОП и продажбите за минал 
период, както и поетите анганжименти за бъдещ такъв, водят до договаряне с 
производителите и техни представители на по-благоприяттни условия в 
позицията му на търговед на едро. Предоставените търговските условия и 
отстъпки позволяват оферирането на такива ниски цени. Участникът заявява, 
че разполага с големи по площ лицензирани складови помещения, което 
позволява заявяването и поддържането на склад на големи количества 
лекарствени продукти, което също води до съгласуване и на допълнителни 
отстъпки от цените на медикаментите. Доставките си участникът извършва 
със собствен транспорт, като съобразява договорените срокове за доставка и 
с тези на други лечебни заведения в района на възложителя.

Комисията счита, че обосновката на участника се характеризира с 
пълнота и обективност по отношение на обстоятелства по смисъла на чл.72,



ал. 2 т.2 от ЗОП, на които се позовава. Всяко едно от посочените 
обстоятелства може да бъде прието като обективен фактор, който да 
обоснове начина на формиране на цената и да оправдае предложената от 
участника цена, която е с 55 % по-благоприятна от средната стойност на 
предложенията на останалите участници за тази номенклатурна единица. 
Комисията счита предоставените доказателства за достатъчни, за да 
обосноват предложената цена, и приема писмената обосновка на„М ЕДЕКС” 
ООД на посочената в офертата цена за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 7 - “TEMOZOLOMIDE 100 mg х 5”.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най- 
ниска цена» за всяка номенклатурна единица от обособена позиция, при 
изпълнени всички предварително обявени от Възложителя условия. 
Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол №3/12.08.2016г.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за 
изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници за 
отделните номенклатурни единици от съответните обособени позиции.

За номенклатурни единици №№ 17, 20, 21, 30, 32, 33, 43, 83, 85, 96,102, 
104, 110 и 111 от обособена позиция №1 няма класирани участници. За 
ном енклатурни единици №№ 20, 21, 30, 32, 33, 43, 83, 85, 96,102, 104, 110 и 
111 няма подадена нито една оферта, а подадената за номенклатурна единица 
№ 17 оферта е неподходяща.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата 
да бъде прекратена за обособена позиция №1, номенклатурни единици №№
20.21 .30 .32 .33 .43 .83 .85 .96 .102 , 104, 110 и 111.

Мотиви:

За обособена позиция №1, номенклатурни единици №№ 20, 21, 30, 32, 33, 43,
83.85.96.102, 104, 110 и 111 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата 
да бъде прекратена за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 17.
Мотиви:

Подадената за обособена позиция №1, номенклатурна единица № 17 оферта е 
неподходяща.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № -РД- 
02-297/28.06.2016 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и 
отразява работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет "Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания



и лекарствени продукти за болни на диализно лечение за УМБАЛ 
”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Като приложения към доклада са 
протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП 
докладът се представя на възложителя за утвърждаване на /.,1л08.2016г.

Председател:

Членове:

Румяна Дбтанова/
/  ЛЖ1м.>../




