
■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Доставка 
на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ"Царица Йоанна - 
ИСУЛ" ЕАД по прекратени позиции и нови лекарствени продукти", обявен с 
Решение РД-03-14/19.02.2015 г., назначена със Заповед № - р д  -  02-141/17.03.2015 г.

На 24.03.2015 г. от 11:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложение. С Писмо изх. № 246/19.03.2015г. 
участниците бяха уведомени за деня и часа на отваряне на пликове №№3 с предлаганата 
цена.

На заседанието присъства г-жа Веска Колева-надлежно упълномощен представител на 
участника „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД.

Поради обективна невъзможност да присъства на заседанието, г-жа Гергана Райкова 
беше заместена от резервния член д-р Елена Големанова.

Последователно Комисията отвори пликове №№3 и оповести ценовите предложения на 
участниците. Г-жа Веска Колева подписа ценовите предложения. Бяха оповестени 
ценовите предложения без ДДС на участниците.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Съгласно изискване на възложителя, заложено в документацията, финансовото 
предложение на участника трябва да съдържа:

1. Цената на една таблетка /флакон/ампула - според единицата мярка, посочена в колона 
D на ценовото предложение/ на предлагания продукт по международно непатентно 
наименование / INN/ до петия знак след десетичната запетая, с Д ДС, изчислена в 
съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.04.2013г.
2. Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование в лева, до втория знак след десетичната запетая, с ДДС. Посочената цена за 
опаковка на лекарствения продукт не трябва да превишава утвърдената цена, посочена в 
колона “М” на Позитивния списък, с включени надценки за търговец на едро в 
съответствие с изискванията на цитираната по-горе наредба.
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Оферираните от участниците единицата мярка таблетка/флакон са дадени в 
Приложение № 1.

Класирането на база най-ниска цена по обособени позиции е отразено в Приложение 
№ 2.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 
72, ал. 2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно е цялата документация на 
Възложителя на .*£5л.О.З..-2015 г. за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Комисия:

Председател:  11./ . . . . / / . ./д-р Великова/

Членове: 1. .. • Лр-т^т-N   • • --/д-р Ганчева/

2...... .   /д-р Големанова/

 3...............................  /В. Вълков/

 4............................  /Р.Доганова/



Приложение №1

№ ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

Единица
мярка

код по 
АТС

цена на 
DDD

цена за 
ед. мярка

АЛТА Ф МЕДЕКС МАРИМПЕКС 7
1 5- Флуороурацил 50 мг./мл. 10 мл. 51000 фл. L01BC02
2 Паклитаксел 150 мг 2700 фл. L01CD01
3 Паклитаксел 300 мг 2500 фл. L01CD01 0,22017 66,05000 62,76000 54,48000
4 Филграстим 30MU 0.5/0.5мл 500 фл. L03AA02 73,84708 63,29800 63,12000
5 Ензалутамид 40 mg 5600 бр. капсули L02BB04 255,75821 63,93955 61,21152 57,96000

Комисия:

Председател:



Приложение № 2
класиране

№ ГЕНЕРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

Единица
мярка

код по 
АТС

цена на 
DDD

цена за 
ед. мярка

1-во място П-ро място
1 5- Флуороурацил 50 мг./мл. 10 мл. 51000 фл. L01BC02
2 Паклитаксел 150 мг 2700 фл. L01CD01
3 Паклитаксел 300 мг 2500 фл. L01CD01 0,22017 66,05000 МАРИМПЕКС 7 МЕДЕКС
4 Филграстим 30MU 0.5/0.5мл 500 фл. L03AA02 73,84708 63,29800 МЕДЕКС
5 Ензалутамид 40 mg 5600 бр. капсули L02BB04 255,75821 63,93955 МЕДЕКС АЛТА Ф

Комисия:


