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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

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-03-43/20.05.2016 г. 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—297/28.06.2016г. на 
Изпълнителния директор.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. След проверката за липса, непълнота или 
несъответствие на информацията и документите, включително нередовност 
или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол 
№1/19.07.2016 г. с констатации относно наличието и редовността на 
изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите за 
подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола 
на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В 
срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
бяха представени от участниците документи, както следва:

1. С писмо Вх.№ 1286/20.07.2016г. „МЕДЕКС" ООД представи два нови 
ЕЕДОП /за съответните обособени позиции/, в които освен посоченото лице
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по пълномощие са вписани и лицата, представляващи участника по закон, в 
съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, в Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на 
икономическия оператор”. Документите са подписани от двамата 
управители на дружеството.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението 
на „МЕДЕКС” ООД съответства с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „МЕДЕКС” ООД до следващия етап на процедурата.

2. С писмо Вх.№ 1287/20.07.2016г. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД 
представи нов ЕЕДОП /единен европейски документ за обществени поръчки/, 
в който освен посоченото лице по пълномощие са вписани и лицата, 
представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗОП, в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор”. Документът е 
подписан от всички членове, участващи в управителния и надзорен съвет на 
дружеството.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението 
на „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД съответства с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД до следващия етап на 
процедурата.

3. С писмо Вх.№ 1288/20.07.2016г. ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД представи 
два нови ЕЕДОП /за съотвентите обособени позиции/, с вписани лицата, 
представляващи участника по закон - управител и прокурист, в съответствие 
с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор Документът е подписан от управителя и прокуриста на 
дружеството.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението 
на ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:



допуска ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД до следващия етап на процедурата.

4. С писмо Вх.№ 1297/21.07.2016г. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
представи:
- за обособена позиция № 1 — валидна „Лицензия за дейности с наркотични 
вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3 т. 2 и 3 от 
наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични”;
- за обособени позиции № 1 и № 2 -  два нови документа ЕЕДОП поради 
настъпила промяна в Съвета на директорите. Считано от 06.07.2016г. като 
независим член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД е 
вписан г-н Ангел Йорданов, заел мястото на г-н Александър Райчев. 
Предоставената информация визира обстоятелство, настъпило след крайния 
срок за получаване на оферти. Предоставените два документа са подписани 
от всички лица по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението 
на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до следващия етап на процедурата.

5. С писмо Вх.№ 1303/21.07.2016г.„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД 
представи представи нов ЕЕДОП, подписан от всички членове, участващи в 
съвета на директорите на дружеството.

Проверката за съответствие на документите, включително и 
допълнително представения, за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че 
заявлението на „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД съответства с критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД до следващия етап на 
процедурата.

6. С писмо Вх.№ 1315/25.07.2016г. „ЕКОФАРМ”ЕООД представи нов 
ЕЕДОП, в който освен посоченото лице по пълномощие е вписано и лицето, 
представляващо участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗОП, в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор”. Документът е 
подписан от управителя на дружеството.



Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението 
на „ЕКОФАРМ”ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „ЕКОФАРМ”ЕООД до следващия етап на процедурата.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява 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. Техническо предложение следва да съдържа:

1 .Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 2, включващо и срок за 
доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в 
случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ -  свободен текст;
6. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните 
продукти за целия срок на договора -  свободен текст;
7. Декларация, че единичната цена за опаковка с ДДС не превишава 
утвърдената референтна стойност в колона М на Приложение №2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за получаване на 
офертите - свободен текст;
8. Разрешение за употреба и Кратка характеристика на продукта - САМО за 
лекарствените продукти от обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици № 61 „IMATINIB 100 mg С44 (други злокач. на кожа); С16 (ГИСТ)” 
и № 62 „IMATINIB 100 mg (за педиатрични пациенти) - с Ph+ хронична 
миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0”.
9.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на 
участника 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.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани 
документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.



Предварително обявени изисквания на Възложителя по отношение на 
лекарствените продукти:

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.

Предварително обявени изисквания на Възложителя по отношение на 
срока на доставка - до 24 часа.

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, ал.1, т. 2 от
зоп.

Комисията разгледа техническите предложения на участниците, както 
следва:

1. “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ" ЕАД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
№№ 55, 70 и съдържа едно техническо предложение, което съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 
от документацията. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска “ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД до отваряне на ценовите 
предложения.

2. “МС ФАРМА" АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
№№ 24, 25, 27 и съдържа едно Техническо предложение, което 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.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска “МС ФАРМА” АД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага “МС
ФАРМА” АД да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви: 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. „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
№№ 60, 61, 62 и съдържа едно техническо предложение, което съдържа 
всички изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 
от документацията. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 
02.06.2016г., актуален към крайния срок за подаване на офертите, където в 
колона “О” подробно са изписани кодовете по МКБ, оферираните от 
участника лекарствени продукти за обособена поциция №1, номенклатурни 
единици № 61 и 62 са терапевтично показани за посочените в техническата 
спецификация индикации, както следва:
- за номенклатурна единица № 61 - IMATINIB lOOrng С44 (други злокач. на 
кожа); С16 (ГИСТ);
-за номенклатурна единица № 62 - IMATINIB lOOrng (за педиатрични 
пациенти) - с Ph+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра 
лимфобластна левкемия С 91.0;
Терапевтичните показания на оферирания за тези номенклатурни единици 
лекарствен продукт Hronileucem lOOrng подробно са описани в “Кратка 
характеристика на продукта”, приложена в офертата на участника. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ”АД до отваряне на ценовите 
предложения.

4. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД:
Офертата на участника 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. Срокът на доставка за 
двете обособени позиции е 24 часа.

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. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:
не допуска „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД до отваряне на ценовите 
предложения за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 6.

На основание чл. 107, т.2, б.”а” от ЗОП комисията предлага 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата 
за обособена позиция №  1 номенклатурна единица 6.

Мотиви: 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.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация за обособена позиция № 1 е изготвено по Приложение № 2 от 
документацията.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 
02.06.2016г., актуален към крайния срок за подаване на офертите, където в 
колона О подробно са изписани кодовете по МКБ, оферираните от участника 
лекарствени продукти за обособена поциция №1, номенклатурни единици № 
61 и 62 са терапевтично показани за посочените в техническата 
спецификация индикации, както следва:
- за номенклатурна единица № 61 - IMATINIB lOOrng С44 (други злокач. на 
кожа); С16 (ГИСТ);
-за номенклатурна единица № 62 - IMATINIB lOOrng (за педиатрични 
пациенти) - с Ph+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра 
лимфобластна левкемия С 91.0;
Терапевтичните показания на оферирания за тези номенклатурни единици 
лекарствен продукт Glivec lOOrng подробно са описани в “Кратка 
характеристика на продукта”, приложена в офертата на участника



За лекарствени 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. Мотивирана от горното обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения 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 за обособена позиция №  2 съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация за обособена позиция № 2 е 
изготвено по Приложение № 2 от документацията. Техническото
предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения за обособена позиция № 2.

5. “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
№№ 8, 35, 60, 69, 89, 93 и съдържа едно техническо предложение, което 
съдържа всички изискуеми документи. Предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация е изготвено по 
Приложение № 2 от документацията. Срокът на доставка е 24 часа. 
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска “АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД до отваряне на ценовите 
предложения.

6. „МЕДЕКС” ООД:
Офертата на участника 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. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 24 часа.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация за обособена позиция № 1 е 
изготвено по Приложение № 2 от документацията.



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. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „МЕДЕКС” ООД до отваряне на ценовите предложения 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 15.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага
„М ЕДЕКС” ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция №  1 номенклатурна единица 15.
Мотиви:
Участникът оферира лекарствен продукт с концентрация, различна от 
посочената в техническата спецификация на Възложителя.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък от 
02.06.2016г., актуален към крайния срок за подаване на офертите, където в 
колона О подробно са изписани кодовете по МКБ, оферираните от участника 
лекарствени продукти за номенклатурни единици № 61 и 62 са терапевтично 
показани за посочените в техническата спецификация индикации, както 
следва:
- за номенклатурна единица № 61 - IMATINIB lOOrng С44 (други злокач. на 
кожа); С16 (ГИСТ);
-за номенклатурна единица № 62 - IMATINIB lOOrng (за педиатрични 
пациенти) - с Ph+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра 
лимфобластна левкемия С 91.0 ;
Терапевтичните показания на оферирания за номенклатурна единица № 61 
лекарствен продукт Hronileucem lOOrng подробно са описани в “Кратка 
характеристика на продукта”, приложена в офертата на участника. 
Терапевтичните показания на оферирания за номенклатурна единица № 62 
лекарствен продукт Meaxin lOOmg подробно са описани в “Кратка 
характеристика на продукта”, приложена в офертата на участника.

За лекарствени 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. Мотивирана от горното обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „МЕДЕКС” ООД до отваряне на ценовите предложения 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 за обособена позиция № 2 съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация за обособена позиция № 2 е 
изготвено по Приложение № 2 от документацията. Техническото
предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „М ЕДЕКС” ООД до отваряне на ценовите предложения на 
обособена позиция № 2.

7. „ЕКОФАРМ”ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
4, 5 и съдържа едно техническо предложение, което съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 
от документацията. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И:

допуска „ЕКОФАРМ ”ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
71, 76 и съдържа едно техническо предложение, което съдържа всички 
изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация е изготвено по Приложение № 2 
от документацията. Срокът на доставка е 12 часа. Техническото предложение 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И:
допуска „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД до отваряне на ценовите 
предложения.

9. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
М о  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. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 24 часа.

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, 
Е 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.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 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.

На основание чл. 107, т.2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „СОФАРМА 
ТРЕИДИНГ” АД 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: 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. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:

допуска „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до отваряне на ценовите 
предложения на 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 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. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до отваряне на ценовите 
предложения за обособена позиция № 2 номенклатурни единици №№7 и 8.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага участника 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да не се допусне и да бъде отстранен от 
участие в процедурата за обособена позиция № 2 номенклатурни единици 7 
и 8.

Мотиви: Участникът не е предоставил заверени копия за удостоверяване на 
оторизацията от AbbVie Spain S.L.U., Испания и GlaxoSmithKline Biologicals
S.A., 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 за изпълнение на поръчката на 
участника съдържа всички изискуеми документи и отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД до отваряне на ценовите 
предложения на обособена позиция № 2 номенклатурни единици 3 и 5.

10. „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - офертата на участника е за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 
79, 87, 94 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 4 и 
съдържа две технически предложения. Срокът на доставка за двете 
обособени позиции е 24 часа. Техническите предложения за изпълнение на



поръчката на участника съдържат всички изискуеми документи и отговарят 
на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД до отваряне на ценовите 
предложения.

11. ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД - офертата на участника е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 13, 34, 95 и обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 2, 6. и съдържа две технически предложения.
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 24 часа.

Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника 
съдържат всички изискуеми документи и отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’МАРИМПЕКС -  7” ЕООД до отваряне на ценовите 
предложения.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на пликовете с 
надпис “Предлагани ценови параметри”, и е подписан на ..0.$..08.2016 г.



■


