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ПРОТОКОЛ № 3

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”, обявена с Решение № - РД -  03 -
36/30.04.2015 г., назначена със Заповед №-РД- 02-275/27.05.2015 г.

На 24.06.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 552 /19.06.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3 на 
допуснатите участници.

На заседанието на комисията присъстваха упълномощени представители на участниците 
“Медекс”ООД -  Иван Йотов и “Фьоникс Фарма” ЕООД -  Зорница Ромова.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 
обособени позиции, и оповести предлаганите цени. Представителите на участниците подписаха 
ценовите предложения. С това приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи своята работа на закрито засезание. Както е посочено в документацията, 
финансовото предложение на участниците трябва да съдържа:

1. Цената за DDD на предлагания продукт по международно непатентно наименование 
/INN/ съгласно съответната спецификация, с ДДС, изчислена въз основа на предложената цена за 
лекарствен продукт по търговско наименование и с включени надценки за търговец на едро 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. Цената с ДДС не трябва да 
превишава максималната стойност посочена в колона “L” на Позитивния списък, актуален към 
момента на подаване на офертите! Тя трябва да бъде записана с брой знаци след десетичната 
запетая съответстващ на броя на знаците в максималната стойност.

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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Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и установи съответствие с 
предварително обявените изисквания на възложителя, с изключение на ценовото предложение на 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за обособена позиция № 67, номенклатурна единица № 1. В него е 
посочена само единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование в лева, до втория знак след десетичната запетая, с ДДС, а не е посочена цена за 
DDD, по която следва да се извърши класирането. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
РЕШИ:

на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП предлага участникът „ФЬОНИКС ФАРМА”ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 67, номенклатурна единица № 1.

Мотиви:
За обособена позиция № 67, номенклатурна единица № 1 участникът „ФЬОНИКС ФАРМА”ЕООД 
е подал ценова оферта, която не съответства с предварително обявените изисквания на 
възложителя - не е посочена цена за DDD, по която следва да се извърши класирането.

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции са дадени в 
Приложение № 1.

С Писма Изх. № 568-1-^2/25.06.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана писмена 
обосновка на посочените в офертите цени за DDD на лекарствените продукти от обособени 
позиции, както следва:

0 от „МЕДЕКС”ООД - за обособена позиция № 58;
0 от ’’Софарма Трейдинг”АД - за обособена позиция № 34.

С писмо вх. № 1220-1/26.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „МЕДЕКС”ООД 
представи писмена обосновка за начина на формиране на посочената в офертата му цена за DDD 
на обособена позиция № 58. В нея участникът посочва наличието на изключително благоприятни 
условия - цените са съгласувани с неговите партньори, и търговските условия, които му са 
предоставени от тях, позволяват офериране на такива цени. Участникът разполага с големи по 
площ лицензирани складови помещения, което позволява заявяване и поддържане на складова 
наличност на големи количества лекарствени продукти, водещо от своя страна до допълнителни 
отстъпки и съответно до възможност за офериране на по-ниски цени. Доставките се извършват 
със собствен транспорт, което е допълнителна предпоставка за икономичност при изпълнение на 
общаствената поръчка.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 
Комисията приема представената от участника „МЕДЕКС”ООД
Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка

С писмо вх. № 1220-1/26.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ’’Софарма 
Трейдинг”АД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочената в офертата му 
цена за DDD на обособена позиция № 34. В нея участникът посочва, че цената е формирана в 
съответствие с националните регулативни механизми, съгласно Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, 
правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от



ПЛС, и търговските условия по сключени договори с производители и доставчици. 
Дългогодишните търговски взаимоотношения на участника със съответните производители и 
реализираните обороти на лекарствени продукти са предпоставка за ползване на преференциални 
цени като основни техни дистрибутори, и изключително благоприятни търговски условия.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника. Комисията приема представената от участника 
’’Софарма Трейдинг”АД.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла на 
чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за най -  ниска цена за всяка обособена 
позиция, при изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в документацията. 
Класирането е отразено в Приложение № 2, неделима част от протокола.

На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата за 
обособени позиции №№ 13,14,19,28,29,30,32 и 37.

Мотиви:
За обособени позиции №№ 13,14,19,28,29,30,32 и 37 няма подадени предложения.

Протокол № 3 е подписан от председателя и членовете на комисията на (?/.*..07.2015г. 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 с цялата документация на Възложителя на .??/?.07.2015 
за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.
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