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Д О К Л А Д
За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 ал. 1 
от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка е предмет "Доставка на лекарствени 
продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД по 
две обособени позиции". Процедурата е обявена с Решение №-РД-03-75/01.11.2016 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2016-0030.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед №-РД—02—559/08.12.2016 г. на Изпълнителния директор, 
и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт

Членове: 1. д-р Марчела Колева -  н-к Отделение по МО
2. д-р Митко Ценов -  Отделение по МО
3. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП
4. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптека

На 08.12.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията се 
събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо—предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от 
предаващото лице и председателя на комисията.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

Настоящият протокол съдържа 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 критериите за подбор, поставени от възложителя.

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.
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На заседанието на комисията неприсъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори получените оферти по реда на получаването им, както следва:
1. „Фьоникс Фарма” ЕООД - оферта № 1/07.12.16 г. -  08.25 ч.
2. „Медекс” ООД - оферта № 2/07.12.16 г. -  09.10 ч.
3. „Алта фармасютикълс” ЕООД - оферта № 3/07.12.16 г. -  09.20 ч.
4. „Маримпекс - 7” ЕООД - оферта № 4/07.12.16 г. -  10.30 ч.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри , 
съобразно обособените позиции, за които се участва. Трима от членовете на комисията 
подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри и техническите 
предложения 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.

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят допуска представяне на едно 
заявление /един ЕЕДОП и документите от № 1 до № 8, описани в съдържанието на 
офертата/.

1. „Фьоникс Фарма” ЕООД -  офертата на участника е за: 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 13, 14;
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 3, 4 и съдържа едно заявление за 
участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението/офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите и предварително обявените от 
възложителя условия. Заявлението/офертата на участника съответства с личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

2. „Медекс” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 6, 7, 14 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението/офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите и предварително обявените от 
възложителя условия. Заявлението/офертата на участника съответства с личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

3. „Алта фармасютикълс” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 9, 12, 14 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението/офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите и предварително обявените от 
възложителя условия. Заявлението/офертата на участника съответства с личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

4. „Маримпекс - 7” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 14 и съдържа едно заявление за участие.

Всички документи, съдържащи се в заявлението/офертата на участника са налични и 
редовни, и съответстват на списъка на документите и предварително обявените от



възложителя условия. Заявлението/офертата на участника съответства с личното 
състояние и критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.

На заседание на 12.12.2016 г. комисията разгледа 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 № 4, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
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 /за обособените позиции, за които е 
приложимо/ - свободен текст;

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 срока на 
доставка - до 24 часа.

Изисквания към изпълнението на поръчката - Лекарствените продукти следва да 
бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване 
на офертите и да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по 
реда на ЗЛПХМ или на Регламент (ЕО) №726/2004г.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 13, 14 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 3, 4 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени 
по Приложение № 4. Срокът на доставка е 24 часа. Предложенията за изпълнение на 
поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Медекс” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 6, 7, 14 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено 
по Приложение № 4. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения.



3. „Алта фармасютикълс” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 9, 12, 14 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено 
по Приложение № 4. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Алта фармасютикълс” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

4. „Маримпекс - 7” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 14 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено 
по Приложение № 4. Срокът на доставка е 24 часа. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На 16.12.2016 г. от 09.45 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 13.12.2016 
г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове 
№№ 3. На заседанието на комисията присъстваха упълномощените представители на 
участниците „Медекс” ООД — г-н Иван Йотов и „Алта фармасютикълс” ЕООД — г-н 
Тодор Боговски.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособените позиции и номенклатурни единици и оповести предлаганите 
цени. С това приключи публичната част от заседанието.

Работата на комисията продължи на закрито заседание, на което бяха проверени 
финансовите предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за 
аритметични грешки.

Финансовото предложение на участника трябва да съдържа цената на единица 
мярка /ампула, таблетка, флакон, опаковка и пр., посочени в колона 4 на ценовото 
предложение/ на предлагания продукт по международно непатентно наименование /INN/, 
с ДДС. Всички оферирани цени следва да бъдат формирани в съответствие с 
изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 
на цените на лекарствените продукти от 30.04.2013г./изм.ДВ бр. 74/2016г.

** Оферираните цени за опаковка на лекарствените продукти не трябва да превишават 
максималната стойност, посочена в колона “М” на Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат 
отстранявани.

Класирането на участниците за допуснатите обособени позиции и номенклатурни 
единици ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена».

Цените от офертите на участниците за лекарствените продукти от обособените 
позиции и номенклатурни единици са както следва:



№ АТС INN Фьоникс
Фарма
ЕООД

Медекс
ООД

Алта
фармасю
тикълс
ЕООД

Маримпек 
с - 7 ЕООД

1 Лекарствени 
продукти за 
Отделение по 
медицинска 
онкология

1 L01BC02 5-FLUOROURACIL 
50mg/ml 10ml

2 L01BC05 GEMCITABINE 2000 
mg

3 L01BC05 GEMCITABINE
200mg

4 L01CB01 ETOPOSIDE 100 mg

5 L01CD01 PACLITAXEL 6mg/ml 
5ml

6 L01CD02 DOCETAXEL 160 mg 66,47

7 L01CD02 DOCETAXEL 20 mg 8,31

8 L01XA01 CISPLATIN 100 mg

9 L01XX17 TOPOTECAN 4 mg 74,14

10 L01XX19 IRINOTEKAN 
20mg/ml 2ml

11 А04АА02 GRANISETRON 
1 mg/ml 3m 1

12 А04АА02 GRANISETRON 2mg 5,56

13 L01XE02 Gefitinib 250mg 142,15

14 L01BA04 PEMETRAXED 500mg 539,70 574,44 690,00 834,00

2 Лекарствени 
продукти за Клиника 
по детска клинична 
хематология и 
онкология

1 L01CA01 VINBLASTINE 10 mg

2 L01CA02 VINCRISTINE 1 mg

3 L04AA06 Mycophenolic acid 
/Mycophenolate mofetil 
250 mg

0,83604

4 В02ВХ05 ELTROMBOPAG 25
mg x 28

64,92857

С Писмо Изх. № 1249 / 29.12.2016 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП беше 
поискана писмена обосновка на посочената в офертата цена от участника „Фьоникс 
Фарма” ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 14.

Участника представи исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.



След като извърши обсъждане на представената от участника „Фьоникс Фарма” 
ЕООД писмена обосновка с Вх. № 2409 /29.12.2016 г. комисията счита изложените факти 
за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства 
по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на дълготрайни търговски 
отношения и предоставени добри търговски условия от производителя.

Класирането на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици се 
извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на 
избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» и е както следва:

№ АТС INN I - BO
място

II - ро
място

III - то
място

IV - то 
място

1 Лекарствени 
продукти за 
Отделение по 
медицинска 
онкология

1 L01BC02 5-
FLUOROURACIL 
50mg/ml 10ml

2 L01BC05 GEMCITABINE 
2000 mg

3 L01BC05 GEMCITABINE
200mg

4 L01CB01 ETOPOSIDE 100 
mg

5 L01CD01 PACLITAXEL 
6mg/ml 5ml

6 L01CD02 DOCETAXEL 160 
mg

„Медекс”
ООД

7 L01CD02 DOCETAXEL 20 
mg

„Медекс”
ООД

8 L01XA01 CISPLATIN 100 mg

9 L01XX17 TOPOTECAN 4 mg „Алта
фармасют
икълс”
ЕООД

10 L01XX19 IRINOTEKAN 
20mg/ml 2m 1

11 А04АА02 GRANISETRON 
1 mg/ml 3m 1

12 А04АА02 GRANISETRON
2mg

„Алта
фармасют
икълс”
ЕООД

13 L01XE02 Gefitinib 250mg „Фьоникс
Фарма”
ЕООД



14 L01BA04 PEMETRAXED
500mg

„Фьоникс
Фарма”
ЕООД

„Медекс”
ООД

„Алта
фармасюти
кълс”
ЕООД

„Маримпек 
с - 7” ЕООД

2 Лекарствени 
продукти за 
Клиника по 
детска клинична 
хематология и 
онкология

1 L01CA01 VINBLASTINE 10 
mg

2 L01CA02 VINCRISTINE 1 
mg

3 L04AA06 Mycophenolic acid 
/Mycophenolate 
mofetil 250 mg

„Фьоникс
Фарма”
ЕООД

4 В02ВХ05 ELTROMBOPAG
25 mg x 28

„Фьоникс
Фарма”
ЕООД

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2 няма подадена нито една оферта.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед №-РД-02- 
559/08.12.2016 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 за УМБАЛ "Царица Йоанна - 
ИСУЛ" ЕАД по две обособени позиции". Като приложения към доклада са протоколите 
от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на оснорание^ чл. 106, ал.1 
ютавя на възложителя за утвърждаване н а  :*............ 2016 г.

от ЗОП докладът
се представя 

Комисия:

Председател:

Членове:

Владимир Въ.

2. д-р Митко Црнов

3. Да^рела! гкинчева

4. маг. ф-т Гергана Райкова
/ Щ  /


