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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.ЮЗ 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 и хемодиализа за УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03- 
29/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 
00494-2017-0015.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-372/28.06.2017 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт

Членове: 1. проф. д-р Добрин Константинов -  н-к КДКХО
2. доц. д-р Стефан Кривошиев - н-к Клиника по хемодиализа
3. д-р Марчела Колева -  н-к ОМО
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
5. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптека
6. Мирела Миткова -  счетоводител

Резервни членове:
1. д-р Митко Ценов
2. д-р Владимир Канарев
3. д-р Иван Щърбанов
4. маг. ф-т Катя Златева
5. Радка Калъпова
6. Даниела Минчева

На 28.06.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха
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предадени с протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП на председателя на комисията от 
длъжностното лице Румяна Доганова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1. „Ремеди Трейдинг” ООД - оферта № 1/22.06.2017 г. - 12:30 ч.
2. „Търговска Лига - НАЦ” АД - оферта № 2/23.06.2017 г. - 13:30 ч.
3. „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД - оферта № 3/27.06.2017 г. - 10:00 ч.
4. „Фаркол” АД - оферта № 4/27.06.2017 г. - 10:05 ч.
5. „Софарма Трейдинг” АД - оферта № 5/27.06.2017 г. - 10:50 ч.
6. „Медекс” ООД - оферта № 6/27.06.2017 г. - 11:15 ч.
7. „РСР” ЕООД - оферта № 7/27.06.2017 г. - 11:20 ч.
8. „Екофарм” ЕООД - оферта № 8/27.06.2017 г. - 11:22 ч.
9. „Рош България” ЕООД - оферта № 9/27.06.2017 г. - 11:25 ч.
10. „Алта Фармасютикълс” ЕООД - вх. № 10/27.06.2017 г. - 14:10 ч.
11. „Маримпекс- 7” ЕООД - оферта№ 11/27.06.2017 г. - 15:20 ч.
12. „Фьоникс Фарма” ЕООД - оферта№ 12/27.06.2017 г. - 15:30 ч.

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

На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 
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.

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, след което трима от нейните членове 
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. Участниците следва да декларират липсата на 
основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне 
на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Критериите за подбор 
са еднакви за всички обособени позиции и на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП 
Възложителят е допуснал възможността за представяне на един ЕЕДОП.

Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции, всяка от който 
включва различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи 
оферта за една или и за двете обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за 
представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция. 1

1. Офертата на участника „Ремеди Трейдинг” ООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 2, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82.



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни, с изключение на представения Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП -  Приложение №1/. Данните, изискуеми в Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор” са непълни, тъй като не са посочени за всички лица, представляващи участника, 
в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. Дружеството се представлява от двама 
управители, а в представения ЕЕДОП фигурират данни и е подписан само от г-н Жеко 
Жеков.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Ремеди Трейдинг” ООД следва да представи нов 
ЕЕДОП, в който в Част II: “Информация за икономическия оператор”, таблица Б 
“Информация за представителите на икономическия оператор” да бъдат вписани всички 
лица, представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, от ППЗОП 
/двамата управители/. Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан и от двамата управители 
на дружеството. В случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, на основание чл. 41, ал. 1 от 
ППЗОП за информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата 
следва да попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

2. Офертата на участника „Търговска Лига - НАЦ” АД е за обособена позиция № I
номенклатурни единици № № 40, 54.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Търговска Лига - НАЦ” АД до следващия етап на 
процедурата.

3. Офертата на участника „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД е за обособена позиция №
1 номенклатурни единици № № 49, 69.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД до следващия етап на 
процедурата.

4. Офертата на участника „Фаркол” АД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № № 8, 23, 32, 33, 38, 84, 85, 103.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Фаркол” АД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 1, 2, 6, 7, 10, 23, 30, 32, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,



64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 97, 98, 101, 102, 103, 
105, 106, 108, 110, 111 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици № № 2, 3, 5, 8.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на 
процедурата.

6. Офертата на участника „Медекс” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 40, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 98, 97, 100, 103, 106, 
107 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици № № 1,2,5,6,7.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Медекс” ООД до следващия етап на процедурата.

7. Офертата на участника „РСР” ЕООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № № 8, 23, 32, 33, 38, 84, 85, 103.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. У частникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „РСР” ЕООД до следващия етап на процедурата.

8. Офертата на участника „Екофарм” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 3,4.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Екофарм” ЕООД до следващия етап на процедурата.

9. Офертата на участника „Рош България” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 64, 78, 87, 94, 96 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици № № 2, 4.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни, с изключение на представения Единен европейски документ за обществени 
поръчки /ЕЕДОП -
Приложение №1/. Данните, изискуеми в Част II: "Информация за икономическия 
оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия оператор” са 
посочени за всички лица, представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 
от ППЗОП. Дружеството се представлява от трима управители, а представения ЕЕДОП е 
подписан само от г-н Методия Чадиковски и г-н Евгений Николов.



На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Рош България” ЕООД следва да представи нов 
ЕЕДОП, в който данните, изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, 
таблица Б “Информация за представителите на икономическия оператор” да са посочени 
за всички лица, представляващи участника, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 
Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан и от тримата управители на дружеството. В 
случай, че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП за 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да 
попълнят и подпишат отделен ЕЕДОП.

10. Офертата на участника „Алта Фармасютикълс” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 2, 8, 23, 31, 32, 33, 38, 54, 70, 71, 72, 74, 75, 82, 84, 85, 89, 93.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Алта Фармасютикълс” ЕООД до следващия етап на 
процедурата.

11. Офертата на участника „Маримпекс -  7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 9, 30, 68, 76, 77, 88, 95 и обособена позиция № 2 
номенклатурна единица № 6.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Маримпекс -  7” ЕООД до следващия етап на 
процедурата.

12. Офертата на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици № № 2, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 
45, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 
88, 93, 95, 96, 99, 103, 105, 106, 110 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици № 
№ 1, 2, 4, 6.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за деклариране съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и 
редовни. Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, и комисията допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до следващия етап на 
процедурата.

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 №1/13.07.2017 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 /13.07.2017г./. В срок до 5



работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, следва 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 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на 
последващо заседание на 19.07.2017г.

1/ С писмо Вх. № 1303-1/17.07.2017 г. участникът „Ремеди Трейдинг” ООД 
представи нов ЕЕДОП, в който в Част II: “Информация за икономическия оператор”, 
таблица Б “Информация за представителите на икономическия оператор” са вписани 
всички лица, представляващи участника по закон, в съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, от 
ППЗОП /двамата управители/. Новият ЕЕДОП е подписан и 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/офертата/ на „Ремеди 
Трейдинг” ООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Ремеди Трейдинг” ООД до следващия етап на процедурата.

2/ С писмо Вх. №  1303-2/18.07.2017 г. участникът „Рош  Б ъ лгария” Е О О Д  
представи нов ЕЕДОП, в който данните, изискуеми в Част II: “Информация за 
икономическия оператор”, таблица Б “Информация за представителите на икономическия 
оператор” са посочени за всички лица, представляващи участника, в съответствие с чл. 40 
ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. Новият ЕЕДОП е подписан и от тримата 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/офертата/ на „Рош 
България” ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Рош България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

Заседанието на комисията продължи с разглеждане на техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническото 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.
8. Заверени от участника копия на Разрешение за употреба и Кратка характеристика на 
продукта -  САМО за биологичните лекарствени продукти от обособена позиция №1.
9. Заверени от участника копия на Разрешение за употреба и Кратка характеристика на 
продукта - САМО за лекарствения продукт „IMATINIB 100 mg” /обособена позиция №1, 
номенклатурни единици № № 55-^60/.

Оферираните лекарствените продукти следва да притежават валидно разрешение за 
употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или на Регламент (ЕО) №726/2004 г. и 
да бъдат включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите.

Когато участник подава оферта и за двете обособени позиции, за всяка от позициите 
се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 
Техническите предложения на участниците са както следва:

1. „Ремеди Трейдинг” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 2, 65, 
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81 и 82 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Ремеди Трейдинг” ООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Търговска Лига - НАЦ” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 40 и 
54 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка е 22 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Търговска Лига - НАЦ” АД до отваряне на ценовите предложения.

3. „Ей енд Ди Фарма България” ЕАЛ:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 49 и 
69 и съдържа едно техническо предложение.



Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД до отваряне на ценовите предложения.

4. „Фаркол” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 8, 23, 
32, 33, 38, 84, 85 и 103 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката по отношение на оферираните лекарствените продукти е изготвено по образеца 
на Приложение № 4, но в него не е посочен срок на доставка. Комисията счита, че 
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска Фаркол” АД до отваряне на ценовите предложения.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага на Възложителя „Фаркол” 
АД да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви:
Техническото предлож ение на участника не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката и изискванията на Възложителя.

5. „СоФарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 1, 2, 6, 
7, 10, 23, 30, 32, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
79, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 110 и 111 и обособена 
позиция № 2, номенклатурни единици № № 2, 3, 5 и 8 и съдържа две технически 
предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите, с изключение на 
лекарствения продукт от номенклатурна единица № 103 ’Calcium folinate 100 mg". За тази 
номенклатурна единица участникът оферира лекарствен продукт "Калциев фолинат 10 
мг/мл фл х 10”, като за притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е посочен Ebewe 
Pharma GmbH. N.

В Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за подаване на 
офертите на този притежател на разрешението за употреба има регистрирани само две 
разфасовки на „Calcium folinate "Ebewe " -  от 10 mg/ ml - 5 ml и 10 mg/ ml - 3 ml.



Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за номенклатурна единица № 103 ”Calcium folinate 100 mg" е 
неподходящо, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 103 "Calcium folinate 100 mg

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Софарма 
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 
103 ’’Calcium folinate 100 mg" от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 103 "Calcium folinate 100 mg" е неподходящо, не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката на участника „Софарма Трейдинг" АД за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 55, 56, 58 и 59 комисията 
констатира несъответствие с предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя, в частта му за съответствие със Списъка/Файла към 
номенклатурите на болничните софтуери, съдържащ лекарствени продукти, 
предназначени за лечение на онкологични заболявалия по амбулаторни процедури 6, 7 и 
КП, актуален към датата на подаване на офертата. Оферираните лекарствените продукти 
са с LH кодове по НЗОК, различни от предварително обявените от Възложителя 
номенклатурни единици. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно 
РЕШИ:

не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения за 
номенклатурни единици №№ 55, 56, 58 и 59 от обособена позиция № 1.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Софарма 
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурни единици 
№№ 55,56,58и59от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурни единици №№ 55, 56, 58 и 59 е неподходящо, не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

За всички останали номенклатурни единици от обособена позиция № 1 комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

Техническото предложение на участника „Софарма Трейдинг” АД за обособена 
позиция № 2 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. Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения от обособена 
позиция № 2.

6. ,,Медекс” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 57, 58, 59, 60, 
65, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 98, 97, 100, 103, 106 и 107 и обособена 
позиция № 2, номенклатурни единици № № 1,2,5,6 и 7 и съдържа две технически 
предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите, с изключение на 
лекарствения продукт от номенклатурна единица № 11 ’ CYTARABINE 50 mg/ml
20ml", с Референтна стойност за 1)1)1) 0,03764, посочена в колона 7 на Техническа 
спецификация /раздел XI от документацията/. За тази номенклатурна единица участникът 
оферира лекарствен продукт “Су tar a bine Accord 100 mg/ ml - 10 тГ, c Референтна 
стойност за DDD 0,03192.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите, с ATC L01BC01 в два отделно обособени раздела 
има регистрирани два лекарствени продукта, с две различни Референтни стойности за 
DDD, на двама различни притежатели на разрешението за употреба - Accord Healthcare 
Limited. Обединено Кралство и Ehewe Pharma GmbH. N.fg. KG.. Австрия.

Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за номенклатурна единица № 11 ’ CYTARABINE 50 mg/ml 20ml " 
е неподходящо, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовото предложение за номенклатурна 
единица № 11 "CYTARABINE 50 mg/ml 20ml ".

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Медекс” 
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 11 
"CYTARABINE 50 mg/ml 20ml " от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 11 " CYTARABINE 50 mg/ml 20ml " е неподходящо, 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката на участника „Медекс” ООД за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 57 и 59 комисията констатира 
несъответствие с предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя, в частта му за съответствие със Списъка/Файла към номенклатурите на 
болничните софтуери, съдържащ лекарствени продукти, предназначени за лечение на 
онкологични заболявания по амбулаторни процедури 6, 7 и КП, актуален към датата на 
подаване на офертата. Оферираните лекарствените продукти са с LH кодове по НЗОК,



различни от предварително обявените от Възложителя за съответните номенклатурни 
единици. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения за номенклатурни 
единици №№ 57 и 59 от обособена позиция № 1.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Медекс” 
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурни единици №№ 57 и 59 
от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурни единици №№ 57 и 59 е неподходящо, не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

За всички останали номенклатурни единици от обособена позиция № 1 комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения.

Техническото предложение на участника „Медекс” ООД за обособена позиция № 2 
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. Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения от обособена позиция №
2.

7. „РСР” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици № № 8, 23, 
32, 33, 38, 84, 85, 103 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „РСР” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

8. „Екофарм” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици № № 3, 4.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен



списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Екофарм” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

9. „Рош България” ЕООД:

Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 64, 78, 87, 94, 96 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № № 2 и 4 и съдържа две технически предложения.

Техническото предложение на участника „Рош България” ЕООД за обособена позиция 
№ 1 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. Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Рош България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения от обособена 
позиция № 1.

Техническото предложение на участника „Рош България” ЕООД за обособена позиция 
№ 2 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. Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Рош България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения от обособена
позиция № 2.

10. „Алта Фармасютикълс” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 2, 8,
23, 31, 32, 33, 38, 54, 70, 71, 72, 74, 75, 82, 84, 85, 89 и 93 и съдържа едно техническо 
предложение.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите, с изключение на 
лекарствения продукт от номенклатурна единица № 33 "Epirubicin 100 mg”. За тази 
номенклатурна единица участникът оферира лекарствен продукт “Episindan, Powder for 
solution for injection, 50 mg”, като за притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е 
посочен Актавис ЕАД. България. Количество на активното лекарствено вещество в 
оферирания от участника лекарствен продукт е различно от изискваното от Възложителя. 
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за номенклатурна единица № 33 'Epirubicin 100 mg” е 
неподходящо, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:



не допуска „Алта Фармасютикълс” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 33 "Epirubicin 100 mg

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Алта 
Фармасютикълс” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна 
единица № 33 "Epirubicin 100 mg " от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 33 'Epirubicin 100 mg" е неподходящо, не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

За всички останали номенклатурни единици от обособена позиция № 1 комисията 
единодушно РЕШИ:

„Алта Фармасютикълс” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Маримпекс -  7” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици № № 9, 30, 
68, 76, 77, 88, 95 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица № 6 и съдържа две 
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Маримпекс -  7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения от обособена 
позиция № 1.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Маримпекс -  7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения от обособена 
позиция № 2.

12. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици № № 2, 6, 9,
10, 11, 13, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 93, 95, 96, 99, 103, 105, 106, 110 и 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици № № 1, 2, 4, 6 и съдържа две
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 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. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите, с изключение на 
лекарствените продукти от номенклатурни единици № 23 “Vinorelbine 50 mg”, №73 
"Temsirolimus 30 mg”, № 76 “Vandetanib 100 mg u № 77”Vandetanib 300 mg”.

1/За номенклатурна единица № 23 “Vinorelbine 50 mg” участникът оферира лекарствен 
продукт “Винорелбин амп. 10 мг/мл 5 мл х 1 А К \  като за притежател на разрешението за 
употреба /ПРУ/ е посочен Actavis Group PTC ehf.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока 
за подаване на офертите, с ATC L01CA04 Vinorelbine 50 mg са вписани други 
притежатели на разрешение за употреба - Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG, Австрия и 
Актавис ЕАД. България.

2/За номенклатурна единица №73 “Temsirolimus 30 mg” участникът оферира лекарствен 
продукт “Торисел фл. 30 /25мг/мл/ хГ \  като за притежател на разрешението за употреба 
/ПРУ/ е посочен Wyeyth Lederie S.p-А.Ит.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока 
за подаване на офертите, с ATC L01XE09 Temsirolimus 30 mg е вписан друг като 
притежател на разрешение за употреба - Pfizer Limited, Обединено Кралство.

ЗЦЗа номенклатурни единици № 76 “Vandetanib 100 mg и № 77”Vandetanib 300 mg” 
участникът оферира лекарствен продукт "Капрелса табл. 100 мг х 30” и “Капрелса табл. 
300 мг х 30”, като за притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е посочен Astra 
Zeneca АВ.

Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока 
за подаване на офертите, с ATC L01XE12 Vandetanib е вписан друг като притежател на 
разрешение за употреба - Genzyme Europe B.V., Нидерландия.

Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 на участника в частта му за лекарствените продукти от номенклатурни единици № 23 
“Vinorelbine 50 mg”, №73 “Temsirolimus 30 mg”, № 76 “Vandetanib 100 mg u № 
77"Vandetanib 300 mg” е неподходящо, не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурни единици № 23 “Vinorelbine 50 mg”, №73 “Temsirolimus 30 mg”, № 76 
"Vandetanib 100 mg u№  77”Vandetanib 300 mg”.

Ha основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага Фьоникс Фарма” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурни единици № 23 “ Vinorelbine 
50 mg”. №73 "Temsirolimus 30 mg”. № 76 "Vandetanib 100 mg u № 77’’Vandetanib 300 mg” 
от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурни единици № 23 “Vinorelbine 50 mg”. №73 “Temsirolimus 30 
mg". № 76 "Vandetanib 100 mg u № 77”Vandetanib 300 mg” е неподходящо, не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.



За всички останали номенклатурни единици от обособена позиция № 1 комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

Техническото предложение на участника Фьоникс Фарма” ЕООД за обособена позиция 
№ 2 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. Оферираните лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения от обособена 
позиция № 2.

На 27.07.2017 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 824/24.07.2017г., публикувано на Профила на купувача участниците 
бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3.

На заседанието присъстваха следните надлежно упълномощени представители на 
участниците -  г-жа Венета Косева на „Софарма Трейдинг” АД, г-жа Веска Колева на 
„Алта Фармасютикълс”ЕООД, г-н Иван Йотов на „Медекс” ООД и г-н Тихомир Стоянов 
на „Рош България” ЕООД.

Комисията отвори пликове №№3 с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на 
подаване на офертите, и оповести предлаганите цени.

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

Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на лекарствените 
продукти следва да бъде изготвено по образеца на Приложение №  7 "Ценово 
предложение” от документацията. Съгласно изискване на възложителя финансовото 
предложение трябва да съдържа:

1 /Оферираната цена за DDD 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 30.04.201 Зг./ изм. и доп. ДВ. бр.8 от 
24 Януари 2017г. Цената с ДДС не трябва да превишава максималната стойност, посочена 
в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на 
офертите.

2/Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование в лева, до втория знак след десетичната запетая, с ДДС. Оферираните цени 
за опаковка на лекарствените продукти не следва да надвишават максималната стойност,



посочена в колона "М" на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален 
към момента на подаване на офертите.

Цените за DDD на предлаганите лекарствени продукти по международно непатентно 
наименование /INN/, с ДДС, от офертите на участниците за лекарствените продукти от 
отделните номенклатурни единици от обособените позиции са посочени в 
Приложение № 1, неделима част от Протокол № 3.

Както е видно от Приложение № 1. за обособена позиция № I, номенклатурна единица 
№ 63 „ERLOTINIB 100 mg" предложената от участника „Софарма Трейдинг” АД цена за 
DDD превишава максималната стойност, посочена в колона “L” на Позитивния 
лекарствен списък, респ. единичната цена на опаковка, изчислена на база референтната 
стойност надвишава максималната стойност, посочена в колона “М” на Приложение № 2 
на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите.

Комисията счита, че ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 63 „ERLOTINIB 100 mg" не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до класиране на ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 63 „ ERLOTINIB 100 mg".

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Софарма 
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 
63 „ERLOTINIB 100 mg" от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Ц еновото предлож ение за обособена позиция №  1 на участника в частта му за 
номенклатурна единица № 63 „ERLOTINIB 100 mg" не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

В ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица № 60 „ IMATINIB 100 mg ha педиатрични пациенти - с Ph+ хронична миелоидна 
левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.1/" предложената от „Софарма 
Трейдинг” АД цена за DDD /153,6000/ превишава максималната стойност, посочена в 
колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на 
офертите.

Както е видно от Позитивния лекарствен списък, Актуализация към 02.06.2017г„ за 
лекарствените продукти с ATC L01XE01 са посочени ограничения в начина на 
предписване при различните индикации. Максималната стойност за DDD за IMATINIB 100 
mg само при педиатрични пациенти и възрастни с бластна криза с МКБ С92.1 е 6,73533. 
Максималната стойност за DDD за IMATINIB 100 mg само при възрастни пациенти с 
МКБС92.1 е 164,38767.
Комисията счита, че ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 60 „ IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - 
с РИ+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.1/’’ не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя, и единодушно РЕШИ:

не допуска „Софарма Трейдинг” АД до класиране на ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 60 „IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ 
хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.1/”.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Софарма 
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 
60 „IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ хронична миелоидна левкемия С 
92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.1/” от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника в частта му за 
номенклатурна единица № 60 „IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с Ph+ 
хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.1/” не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

В ценовото предложение на участника „Софарма Трейдинг" АД за обособена позиция 
№ 1, номенклатурна единица № 91 „ FILGRASTIM 30 MU /0.5 m l” комисията констатира 
несъответствие между предложената цена за DDD и единичната цена на опаковка, 
изчислена на база референтната стойност на участника.
Както е видно от Приложение № 1, за тази номенклатурна единица предложената от 
участника цена за DDD е 8,67133. Единичната цена на опаковката при тази стойност за 
DDD би следвало да бъде 37,16 лв., а не 37,20 лв., каквато е предложената единична цена 
на опаковка.
Комисията счита, че ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника в 
частта му за номенклатурна единица № 91 .,FILGRASTIM 30 MU /0.5 m l” не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до класиране на ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 91 „ FILGRASTIM 30 MU/0.5 ml

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя „Софарма 
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица № 
91 „FILGRASTIM30 MU/0.5 m l” от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника в частта му за 
номенклатурна единица № 91 „ FILGRASTIM 30 MU/0.5 ml” не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

Комисията извърши класирането за всяка номенклатурна единица от обособената 
позиция въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на база избрания 
критерий за възлагане "най-ниска цена”. Класирането на лекарствените продукти е 
отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол № 3.

За обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 13 "5-FLUOROURAC1L 1000 mg ” 
двама от участниците са предложили еднаква цена, и се класират на първо място.

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП на 09.08.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала 
на изпълнителния директор се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място участници - „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” 
ООД.

С писмо Изх. № 868/04.08.2017г. участниците бяха уведомени за времето и мястото за 
провеждане на жребия.



На провеждането на жребия присъства г-н Иван Йотов-упълномощен представител на 
„Медекс”ООД. Жребият определи за изпълнител на обществената поръчка за 
номенклатурна единица № 13 “5-FLUOROURACIL 1000 mg" от обособена позиция № 1 
участника „Фьоникс Фарма” ЕООД.

За обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 8 "FLUDARABINE 50mg” 
предложената от „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД цена е с повече от 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници за тази 
номенклатурна единица. На основание чл.72 ал.1 от ЗОП с писмо Изх. № 869/04.08.2017г. 
комисията изиска от участника да представи в срок от пет работни дни подробна писмена 
обосновка за начина на образуване на посочената в офертата му цена за номенклатурна 
единица № 8 от обособена позиция № 1.

С писмо Вх. №1448/08.08.2017г. участникът „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС”ЕООД 
представи писмо, с което пояснява, че при оферирането на посочената в офертата му цена 
за номенклатурна единица № 8 „FLUDARABINE 50mg" от обособена позиция № 1 е 
допуснал техническа грешка.

След като се запозна с писмото. Комисията счита, че обяснението за допусната 
техническа грешка не представлява обосновка по смисъла на чл.72 ал.2 от ЗОП, и РЕШИ:

не допуска „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД до класиране на ценовото предложение 
за номенклатурна единица № 8 „FLUDARABINE 50mg”.

На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията предлага на Възложителя „АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за 
номенклатурна единица № 8 „FLUDARABINE 50mg" от обособена позиция № 1.
Мотиви:
Обяснението за допусната техническа грешка не представлява обосновка по смисъла на 
чл.72 ал.2 от ЗОП.

Както е видно от Приложение № 2, за номенклатурни единици №№ 15, 16, 21, 22, 26, 
29, 39, 55, 56, 59, 63, 104 и 109 от обособена позиция № 1 няма класирани участници. За 
номенклатурни единици №№ 15, 16, 21, 22, 26, 29, 39, 104 и 109 няма подадена нито една 
оферта, а подадените за номенклатурни единици №№ 55, 56, 59 и 63 оферти не отговарят 
на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
процедурата да бъде прекратена за обособена позиция №1, номенклатурни единици №№
15, 16, 21, 22, 26, 29, 39, 104 и 109.

Мотиви:
За обособена позиция №1, номенклатурни единици №№ 15, 16, 21, 22, 26, 29, 39, 104 и 
109 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП 
процедурата да бъде прекратена за обособена позиция №1, номенклатурни единици №№
55, 56, 59 и 63.

Мотиви:
Подадените за номенклатурни единици №№ 55, 56, 59 и 63 от обособена позиция №1 
оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.



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

С това Комисията приключи работата си преди предвидения в Заповед № РД-02- 
372/28.06.2017 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 хемодиализа 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 н а .... /.7...08.2017 г.

Комисия:
Председател:

Членове:

/ ..............
5. маг. ф-т Гергана Райкова

/ ,/
6. Мирела Миткова


