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УТВЪРДИЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ/
....... 2018 г.

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 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 -8/23.02.2018 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0003.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-197/11.04.2018 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт

Членове: 1. доц. д-р Боряна Аврамова -  КДКХО
2. д-р Митко Ценов -  Отделение по медицинска онкология
3. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптекаюрисконсулт
4. Даниела Минчева -  АС всектор ДДП

На 11.04.2018 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.

Получените оферти са както следва:
1. „Медекс” ООД - оферта № 1/13.04.2018 г. - 10:05 ч.
2. „Софарма Трейдинг” АД - оферта № 2/10.04.2018 г. - 10:55 ч.
3. „Маримпекс - 7” Е О О Д -оферта № 3/10.04.2018 г. - 14:10 ч.
4. „Фармнет” ЕАД -  оферта № 4/10.04.2018 г. - 15:50 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощен представител 

участника „Фармнет” ЕАД - г-жа Светослава Илиева Терзианова-Михайлова.

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.

■ЦАРИЦА ЙОАННА-
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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 и номенклатурни единици, 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/ - еЕЕДОП под формата на генерирани файлове 
espd-request. 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 еЕЕДОП.

Техническа спецификация е разделена на 2 обособени позиции. Всяка обособена 
позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да 
представи оферта за една или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда 
възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка 
обособена позиция..

1. Офертата на участника „Медекс” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 8 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за 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.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 9, 10 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2. 
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е 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.

3. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 10 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за 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.

4. Офертата на участника „Фармнет” ЕАД е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 9.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника за обособена позиция № 1 
съответстват на приложения опис. Представени са два електронно подписани документа 
еЕЕДОП на участника. Представените документи за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са редовни, с 
изключение на следните документи:

- В двата еЕЕДОП данните, посочени в Част II: “Информация за икономическия 
оператор”, “Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или



позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта" не се
съотносими към техническата спецификация на Възложителя. Тя е разделена на 2 
обособени позиции. Посочената обособена позиция 26 не съществува.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът следва да представи за нови еЕЕДОП с коректно 
попълнени данните изискуеми в Част II: “Информация за икономическия оператор”, 
Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за 
която(които) икономическият оператор желае да направи оферта”. еЕЕДОП следва да 
бъде подписан от всички представители на участника.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /19.04.2018 г../. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат 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 08.05.2018 г.

С писмо Вх. № 746/24.04.2018 г. участникът „Фармнет” ЕАД представи два 
подписани с електронни подписи еЕЕДОП с коректно попълнени данните изискуеми в 
Част II: “Информация за икономическия оператор”, относно обособена позиция или 
позиции, за които икономическият оператор желае да направи оферта. Проверката за 
съответствие на документите, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Фармнет” ЕАД съответства с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фармнет” ЕАД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 09.05.2018 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 № 2, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
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.
Изисквания на Възложителя относно срок за доставка -  до 24 часа.



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. 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.

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.

1. Офертата на участника „Медекс” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 8 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 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 за номенклатурните 
единици от обособени позиции №№ 1 и 2.

2. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 9, 10 и обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2 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 № 2. Срокът на доставка е 24 часа. Оферирани са 
лекарствени продукти както следва:

> За номенклатурна единица № 9 е АТС код L01ХС18 -  “PEMBROLIZUMAB 25 
mg/ml -4 ml” участникът е оферирал “Варлота 100 мг х 30” с АТС код L01XE03.

> За номенклатурна единица № 10 с АТС код Н01АВ01 -  “THYROTROPIN ALFA” 
участникът е оферирал “Кейтруда 100 мг/4 мл” с АТС код L01XC18.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 
1 номенклатурни единици № 9 и 10 на участника, 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 обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици № 9 и 10.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № 9 и 10.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици № 9 и 10 на участника не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и изискванията на Възложителя.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 часа. Оферираните 
лекарствените продукти са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите. За номенклатурна единица 
№ 2 е АТС код L01XX44 -  „AFLIBERCEPT 25 mg/ml - 4 ml” участникът е оферирал



лекарствен продукт “Залтрап конц. за инф. р-р 25 мг/мл 8 мг.”. 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 № 2 на участника в частта му за номенклатурна единица 
№ 2 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 обособена 
позиция № 2 номенклатурна единица № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица № 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица № 2 на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
и изискванията на Възложителя.

За обособена позиция № 2 номенклатурна единица № 1 предложението за изпълнение на 
поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. Оферирания лекарствен продукт е 
включен 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 ценовото предложение за 
номенклатурна единица № 1 от обособена позиция № 2.

3. Офертата на участника „Маримпекс - 7” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 10 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка е 24 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 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 за 
номенклатурните единици от обособени позиции №№ 1 и 2.

4. Офертата на участника „Фармнет” ЕАД е за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 9 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 2. 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 „Фармнет” ЕАД до отваряне на ценовото предложение за номенклатурната 
единица от обособена позиция № 1.

На 14.05.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции. С 
писмо публикувано на Профила на купучава на 09.05.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието 
на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции, и оповести предлаганите цени за допуснатите номенклатурни



единици, комисията провери финансовите предложения за съответствие е изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици от 
обособените позиции са както следва:

об.
поз.
№/
н.е.
№

АТС INN Мяр
ка

Колич 
ество 
6 мес.

Медекс Софарма Маримп
екс 7

Фармн
т

е

1
Лекарствени продукти за 
онкологични заболявания 
за Клиника по 
лъчелечение

ш

1 L01BC05 GEMCITABINE 2000 mg фл. 75
2 L01BC05 GEMCITABINE 200 mg фл. 50
3 L01CA01 VINBLASTINE 10 mg фл. 87
4 L01CA02 VINCRISTINE 1 mg фл. 750
5 L01CB01 ETOPOSIDE 20 mg/ml - 5 ml фл. 1100
6 L01CD01 PACLITAXEL 6mg/ml 5ml фл. 50
7 L01XA03 OXALIPLATIN 5mg/ml 10ml фл. 250
8 L01XE03 ERLOTINIB 100 mg. опак. 24 50,94900

9 L01XC18 PEMBROLIZUMAB 25 
mg/ml -4 ml фл. 96 61,93360

10 Н01АВ01 THYROTROPIN ALFA фл. 5 Ч \ 668,88889

2

' ....щшшшт...

т ш  §■

Лекарствени продукти за 
онкологични заболявалия 
за други клиники

1 L01XC12
ADCETRIS
BRENTUXIMAB VEDOTIN 

50 mg
фл. 6 135,52480

2 L01XX44 AFLIBERCEPT 25 mg/ml - 4 
ml

фл. 6 6,83960 6,65220

Класирането на допуснатите участници извърши за всяка номенклатурна единица от 
обособената позиция въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на 
база избрания критерий за възлагане “най-ниска цена” за DDD.

Класирането на участниците е както следва:

об.
поз.
№/

н.е.№
АТС INN Мяр

ка
Количе 
ство 6 
мес.

1-во място II-ро място

1
-

Лекарствени продукти за 
онкологични заболявания за 
Клиника по лъчелечение

1 L01BC05 GEMCITABINE 2000 mg фл. 75
2 L01BC05 GEMCITABINE 200 mg фл. 50
3 L01CA01 VINBLASTINE 10 mg фл. 87



4 L01CA02 VINCRISTINE 1 mg фл. 750
5 L01CB01 ETOPOSIDE 20 mg/ml - 5 ml фл. 1100
6 L01CD01 PACLITAXEL 6mg/ml 5ml фл. 50
7 L01XA03 OXALIPLATIN 5mg/ml 10ml фл. 250
8 L01XE03 ERLOTINIB 100 mg. опак. 24 Медекс

9 L01XC18 PEMBROLIZUMAB 25 mg/ml -4 
ml фл. 96 Фармнет

10 Н01АВ01 THYROTROPIN ALFA фл. 5 Маримпекс 7

>
2

Лекарствени продукти за 
онкологични заболявания за 
други клиники

1 L01XC12 ADCETRIS BRENTUXIMAB 
VEDOTIN 50 mg фл. 6 Софарма

2 L01XX44 AFLIBERCEPT 25 mg/ml - 4 ml фл. 6 Маримпекс 7 Медекс

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, 6, 7.
Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 няма подадена нито 
една оферта.

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

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
197/11.04.2018 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 основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на ..........2018 г.

Комисия:
Председател:
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