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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

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 с 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.

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 
фармасютикьлс” 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».
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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

И А04АА02 GRANISETRON 
lmg/ml 3ml

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 ELTROM BOPAG 25
mgx 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

I V-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
фармасюти
кълс”
ЕООД

10 L01XX19 IRINOTEKAN 
20mg/ml 2m 1

11 А04АА02 GRANISETRON 
lmg/ml 3ml

12 А04АА02 GRANISETRON
2mg

„Алта
фармасюти
кълс”
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.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с 
ценовите предложения и класирането на участниците, и е подписан на 

 2016 г.

Комисия:

Председател:

Членове:

Владймир Вълков
/   /
1. д-р Марчера КолеМ

2. д-р МиТш Ценов
/ . . у , .......................................... ' ........................../
3. ^ание^а Минчева

4. Kiar. ф-тУгергана Райкова
/.......... ПЦ....... /


