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Д О К Л А Д

на основание чл. 103 ал. 3 от ЗОП

за работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор 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 за пациенти на хемодиализа за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03-28/25.06.2018 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0012. Комисията е 
назначена със Заповед № РД-02-392/02.08.2018 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав:

Председател: Радка Калъпова -  главен юрисконсулт
Членове: 1 .Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

2. д-р Адрияна Андреева-Отделение по медицинска онкология
3. Гергана Райкова-маг. фармацевт
4. д-р Александър Попов -  Клиника по хемодиализа
5. д-р Иван Щърбанов -КДКХО
6. Дияна Димитрова -  ФСО

Резервен председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Резервни членове: 1. доц. Стефан Кривошиев- Клиника по хемодиализа

2. доц. Аврамова- КДКХО
3. д-р Митко Ценов - Отделение по медицинска онкология
4. Даниела Минчева -  АС сектор ДДП
5. Мирела Миткова -  ФСО
6. Катя Златева - маг. Фармацевт

На 02.08.2018 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха 
предадени с 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:
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1. „Ей Енд Ди Фарма България” ЕАД, с вх. № 1/26.07.2018г„ 14:35 часа
2. „Екофарм” ЕООД, с вх. № 2/30.07.2018г., 11:30 часа.
3. „Булгермед BE” ООД, с вх. № 3/31.07.2018г„ 10:15 часа.
4. „Медекс” ООД, с вх. №4/31.07.2018г„ 13:00 часа.
5. „Фармнет” ЕАД, с вх. № 5/31.07.2018г., 15:35 часа.
6. „Алта Фармасютикъл” ЕООД, с вх. № 6/01.08.2018г., 09:35 часа
7. „Търговска лига-НАЦ” АД, с вх. № 7/01.08.2018г„ 10:00 часа.
8. „Фаркол” АД, с вх. № 8/01.08.2018г., 10:30 часа.
9. „Софарма Трейдинг” АД, с вх. № 9/01.08.2018г„ 10:55 часа.
10. „Соломед” ЕООД, с вх. № 10/01.08.2018г., 12:05 часа.
11. „Рош България” ЕООД, с вх. № 11/01.08.2018г„ 13:15 часа.
12. „Маримпекс - 7” ЕООД, с вх. № 12/01.08.2018г., 14:30 часа.
13. „Фьоникс Фарма” ЕООД, с вх. № 13/01.08.2018г„ 14:50 часа.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха 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 и 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 /еЕЕДОП/ в електронен вид - 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. С електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. 
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „ всички лица” да 
се разбира „всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. 
еЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7, се 
попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, в т. ч. и тези, които 
са за част от номенклатурните единици от обособените позиции, и на основание чл. 47, ал. 
10 от ППЗОП Възложителят е допуснал възможността за представяне на един ЕЕДОП. 
Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции, всяка от които включва 
различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за 
една, за две или и за трите обособени позиции. Възложителят е предвидил възможност за 
представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.
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1. Оферта № 1 „Ей Енд Ди Фарма България” ЕАД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е
за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 49, 64, 107, 108 и съдържа 
следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Ей Енд Ди Фарма България” ЕАД до разглеждане на техническото 
предложение.

2. Оферта № 2 „Екофарм” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3 и 
съдържа следните документи:
1 .Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. ЕдноТехническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Екофарм” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.



3. Оферта № 3 „Булгермед BE” ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 28, 42 и 
съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Заверено копие от Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
5. Една Референция и две Удостоверения относно изпълнени доставки на лекарствени 
продукти;
6.Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
7. Едно Техническо предложение;
8. Отделен запечатан плик с надпис ‘‘Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Булгермед BE” ООД до разглеждане на техническото предложение.

4. Оферта № 4 „Медекс”  ООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 5, 8, 
9, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 45, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 110, 111, 
112 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и съдържа 
следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
5. Заверено копие на Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от 
Приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда и класифициране на растенията и веществата 
като наркотични;
6.Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
7. Две Технически предложения;



8. Два отделни запечатани плика е надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Медекс” ООД до разглеждане на техническите предложения.

5. Оферта № 5 „Фармнет” ЕАД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 53 и 
съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фармнет” ЕАД до разглеждане на техническото предложение.

6. Оферта № 6 „Алта Фармасютикъл” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 2, 10, 
28, 32, 33, 34, 40, 42, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 84, 88, 94, 109, 114 и 
съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Алта Фармасютикъл” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

7. Оферта № 7 „Търговска лига-НАЦ” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената
позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на 
участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 54 и съдържа следните 
документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри“

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Търговска лига-НАЦ” АД до разглеждане на техническото предложение.

8. Оферта № 8 „Фаркол” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 5, 15, 
26, 29, 33, 34, 40, 42, 79, 100, 101 и съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”



Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Фаркол” АД до разглеждане на техническото предложение.

9. Оферта № 9 „Софарма Трейдинг” АД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 9, 
11, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 
68; 69; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78;
79; 80; 82; 83; 85; 87; 88; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 109;113; обособена 
позиция № 3, номенклатурни единици 1, 3, 5, 6, 9 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. ДвеТехнически предложения;
5. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на техническите предложения.

10. Оферта № 10 „Соломед” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 6, 58, 
59, 100 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.



4. Едно Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54. ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана 
от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Соломед” ЕООД до разглеждане на техническото предложение

11. Оферта №11 „Рош България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 43, 44, 
46, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 72, 81, 89, 91, обособена позиция № 2, номенклатурни единици 
№№ 1, 3 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 2, 4 и съдържа следните 
документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Три Технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Рош България” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

12. Оферта № 12 „Мапимпекс - 7” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 10, 31, 
55, 58, 59, 63, 70, 71, 82, 83, 90, 95, 101 и обособена позиция № 3, номенклатурна единица 
№ 6 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;



3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Заверено копие на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
5. Заверено копие на Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели от 
Приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда и класифициране на растенията и веществата 
като наркотични;
6. Заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 на участника;
7. Две Технически предложения;
8. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

13. Оферта № 13 „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 2, 5, 6,
9. 10, 11, 12, 14,15, 18, 25, 26,28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, обособена позиция № 2 
номенклатурни единици № 2, 4 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 
1, 4, 5, 6, 7, 9 и съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и 
информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява 
дейността си.
4. Три Технически предложения;
5. Три отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до разглеждане на Технически предложения.

На следващо заседание комисията разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Както е записано в документацията. 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 е техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 1, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 2;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 3;
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.
9. Изискване, относимо само за обособена позиция № 2 - заверено от участника копие за 
удостоверяване на оторизацията му от притежателя на разрешението за употреба на 
лекарствения продукт или от представителя на лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ да 
участва от свое име в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Изискването на Възложителя по отношение на оферираните лекарствените продукти е те 
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. 
Изискването на Възложителя относно срока на доставка е тя да бъде извършена до 24 
часа.

1. „Ей Енд Ди Фарма България” ЕАД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 49, 64, 
107, 108 и съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са заверени от участника копия на 
„Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта” на биологичните 
лекарствени продукти. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

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

2. „Екофапм” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 3 и 
съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Екофарм” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

3. „Булгермед BE” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 28, 42 и 
съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение



№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са заверени от участника копия на 
„Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта” на биологичните 
лекарствени продукти. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Булгермед BE” ООД до отваряне на ценовите предложения.

4. „Медекс” ООД;
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 5, 8, 
9, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 45, 48, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 110, 111, 
112 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и съдържа две 
технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа за двете обособени позиции. Предоставени са заверени 
от участника копия на „Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта” 
на биологичните лекарствени продукти. Техническите предложения отговарят на 
изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Медекс” ООД до отваряне на ценовите предложения.

5. „Фармнет” ЕАД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 53 и 
съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са заверени от участника копия на 
„Разрешение за
употреба” и „Кратка характеристика на продукта” на биологичния лекарствен продукт. 
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Фармнет” ЕАД до отваряне на ценовото предложение.

6. „Алта Фармасютикъл” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 2, 10,
28, 32, 33, 34, 40, 42, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 84, 88, 94, 109, 114 и 
съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени са заверени от участника копия на 
„Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта” на биологичните 
лекарствени продукти.
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Алта Фармасютикъл” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. „Търговска лига-НАТТ” АЯ:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 54 и 
съдържа едно техническо предложение.



Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 23 часа. Предоставени са заверени от участника копия на 
„Разрешение за употреба" и „Кратка характеристика на продукта” на биологичния 
лекарствен продукт. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Търговска лига-НАЦ” АД до отваряне на ценовото предложение.

8. „Фаркол” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 5, 15, 
26, 29, 33, 34, 40, 42, 79, 100, 101 и съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Фаркол” АД до отваряне на ценовите предложения.

9.„СоФарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1, 2, 9,
11, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 
69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 106, 109,113 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици 1, 3, 5, 6, 9 и съдържа 
две технически предложения.
Техническо предложение за обособена позиция № 1 - съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени 
са заверени от участника копия на „Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на 
продукта" на биологичните лекарствени продукти.Техническото предложение отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката с изключение на посочените по-долу 
номенклатурни единици:

> За номенклатурна единица № 9 - L01BB05 “FLUDARABINE 50mg” участникът 
оферира лекарствен продукт “Флударабин 50 мг прах за инж. ", като за притежател на 
разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил Glaxo Group Ltd UK. Както е видно от 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за подаване на 
офертите, с ATC L01BB05 са включени лекарствени продукти с друго търговско 
наименование и други притежатели на разрешение за употреба - Accord Healthcare 
Limited, Обединено Кралство и Actavis Group PTC ehf., Исландия;
За номенклатурна единица № 58 - L01XE03 „ERLOTINIB 100 mg.” участникът оферира 
лекарствен продукт "Варлота 100 мг х 30”, като за притежател на разрешението за 
употреба /ПРУ/ е посочил REMEDICA LTD. Както е видно от Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен
списък, актуален към срока за подаване на офертите, за лекарствен продукт с търговско 
наименование “Варлота 100 мг х 30" като притежател на разрешението за употреба е 
посочен Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.;
> За номенклатурна единица № 59 - L01XE03 „ERLOTINIB 150 mg.” участникът 
оферира лекарствен продукт "Варлота 150 мг х 30 ", като за притежател на разрешението 
за употреба /ПРУ/ е посочил REMEDICA LTD. Както е видно от Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за подаване на офертите, за



лекарствен продукт с търговско наименование "Варлота 150 мг х 30" като притежател на 
разрешението за употреба е посочен Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.;
> За номенклатурна единица № 71 - L01XE12 “VANDETANIB 300 mg” участникът 
оферира лекарствен продукт “Капрелса филм тб. 300 мг х 30”, като за притежател на 
разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил AstraZeneca Pharmaceuticals АВ Sweden. Както 
е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
подаване на офертите, за лекарствен продукт с търговско наименование "Капрелса филм 
тб. 300 мг х 30" като притежател на разрешението за употреба е посочен Genzyme Europe 
B.V., Нидерландия;
> За номенклатурна единица № 78 - L01XX17 ’’TOPOTECAN 4 mg” участникът
оферира лекарствен продукт "Хикамтин флакон 4 мг х 1 бр. ”, като за притежател на 
разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил SmithKline Beecham pic United Kongdom. Както 
е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за 
подаване на офертите, за лекарствен продукт с търговско наименование "Хикамтин 
флакон 4 мг х 1 бр. ” като притежател на разрешението за употреба е посочен Novartis 
Europharm Limited, Обединено Кралство;
> За номенклатурна единица № 88 - L03AA14 „LIPEGFILGRASTIM 6 mg /0,6 ml” 
участникът оферира лекарствен продукт “Лонкуекс инж. р-р спр-ка бмг О.бмл. ”, като за 
притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил Тева Фармасютикълс България 
ЕООД. Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален 
към срока за подаване на офертите, за лекарствен продукт с търговско наименование 
“Лонкуекс инж. р-р спр-ка бмг 0, бмл. ” като притежател на разрешението за употреба е 
посочен UAB "Sicor Biotech", Литва;
> За номенклатурна единица № 97 - V03AF03 „CALCIUM FOLINATE 50 mg” 
участникът оферира лекарствен продукт "Калциевфолинат фл 10 мг/мл 5 м лх  1 ”, като за 
притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил Ebewe Prarma Ges.m.b.H. 
N.fgKG Austria. Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към срока за подаване на офертите, лекарствен продукт с търговско 
наименование “Калциевфолинат фл 10 мг/мл 5 мл х 1" и притежател на разрешението за 
употреба /ПРУ/ Ebewe Prarma Ges.m.b.H. N.fgKG Austria е заличен от ПЛС;
> За номенклатурна единица № 98 - V03AF03 „CALCIUM FOLINATE 100 mg” 
участникът оферира лекарствен продукт “Калциевфолинат фл 100 мг/10 мл х 1 ”, като за 
притежател на разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил Ebewe Prarma Ges.m.b.H. 
N.fgKG Austria. Както е видно от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към срока за подаване на офертите, за лекарствен продукт „ CALCIUM 
FOLINATE 100 mg” са включени лекарствени продукти с друго търговско наименование и 
други притежатели на разрешение за употреба - Sandoz d.d., Словения и Actavis Group 
PTC ehf., Исландия;
> За номенклатурна единица № 106 - L01XC12 „BRENTUXIMAB 50mg” участникът 
оферира лекарствен продукт “Адцетрикс фл. 50мг х 1 ”, като за притежател на 
разрешението за употреба /ПРУ/ е посочил Nycomed Austria GmbH. Както е видно от 
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към срока за подаване на 
офертите, за лекарствен
продукт с търговско наименование “Адцетрикс фл. 50мг х 1” като притежател на 
разрешението за употреба е посочен Takeda Pharma А/S, Дания.

Комисията счита, че Техническото предложение за обособена позиция № 1 на 
участника в частта му за лекарствените продукти от номенклатурни единици №№ 9, 58, 
59, 71, 78, 88, 97, 98, 106 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, и 
единодушно РЕШИ:

не допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за 
номенклатурни единици №№ 9, 58, 59, 71, 78, 88, 97, 98, 106 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 
№№ 9, 58, 59, 71, 78, 88, 97, 98, 106 от обособена позиция № 1.

Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 на участника в частта му за 
номенклатурни единици №№ 9, 58, 59, 71, 78, 88, 97, 98, 106 не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Техническото предложение за всички останали номенклатурни единици от обособена 
позиция № 1 отговаря на предварително обявените условия на поръчката, и комисията 
единодушно РЕШИ:

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

Техническо предложение за обособена позиция № 3 - съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 1. Срокът на доставка е 24 часа. Предоставени 
са заверени от участника копия на „Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на 
продукта” на биологичните лекарствени продукти. Техническото предложение отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:

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

10. „Соломед” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 6, 58, 
59,100 и съдържа едно техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа. Техническото предложение отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска „Соломед” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Рош България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 43, 44, 
46, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 72, 81, 89, 91, обособена позиция № 2, номенклатурни единици 
№№ 1, 3 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 2, 4 и съдържа три 
технически предложения.
Техническите предложения за трите обособени позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката за трите обособени позиции са изготвени по Приложение № 1. Срокът на 
доставка е 24 часа за трите обособени позиции. Предоставени са заверени от участника 
копия на „Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта” на 
биологичните лекарствени продукти. В Техническото предложение за обособена позиция 
№ 2 е приложено нотариално заверено копие на пълномощно от Roche Registration GmbH 
в качеството му на притежател на разрешението за употреба на оферирания лекарствен 
продукт.Техническите предложения за трите обособени
позиции отговарят на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска „Рош България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

12. „Маримпекс - 7” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 10. 31, 
55, 58, 59, 63, 70, 71, 82, 83, 90, 95, 101, обособена позиция № 3, номенклатурна единица 
№ 6 и съдържа едно техническо предложение.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа за двете обособени позиции. Техническото 
предложение отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от 
горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Маримпекс - 7” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

13. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 2, 5, 6, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 
99, 100, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици № 2, 4 и обособена позиция № 3, номенклатурни единици 1, 4, 5, 6, 7, 9 и 
съдържа три технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка е 24 часа за трите обособени позиции. Предоставени са заверени 
от участника копия на „Разрешение за употреба” и „Кратка характеристика на продукта" 
на биологичните лекарствени продукти. В Техническото предложение за обособена 
позиция № 2 е приложено оторизащионно писмо от „ЕГИС България”ЕООД в качеството 
му представител по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ на притежателя на разрешението за употреба 
на оферирания лекарствен продукт Celltrion Healthcare Hungary Kft.,Унгария да участва от 
свое име в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Техническите предложения 
отговарят на предварително обявените условия на поръчката. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

На 24.08.2018 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 
876/20.08.2018 г„ публикувано на Профила на купувача участниците бяха уведомени за 
времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите предложения.

На заседанието присъстваха следните надлежно упълномощени представители на 
участниците - г-жа Венета Косева на „Софарма Трейдинг” АД, г-н Тодор Боговски на 
„Алта Фармасютикьлс" ЕООД. г-н Иван Йотов на „Медекс” ООД, г-н Тихомир Стоянов 
на „Рош България" ЕООД, г-жа Светослава Терзианова-Михайлова на „Фармнет” ЕАД и 
г-н Тихомир Иванов на „Булгермед Be” ООД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците 
последователно по реда на подаване на офертите, и оповести предлаганите цени на 
допуснатите номенклатурни единици от съответните обособени позиции.

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 участниците относно цената за 
придобиване на лекарствените продукти, следва да бъде изготвено по Приложение № 5 
"Ценово предложение” от документацията. Финансовото предложение на участника 
трябва да съдържа:



1. Оферираната цена за DDD на предлагания продукт по международно непатентно 
наименование /INN/, е ДДС, посочена в колона № 8, по която ще се извърши класирането. 
Всички оферирани цени следва да бъдат формирани в съответствие е 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 е 
ДДС не трябва да превишава максималната стойност, посочена в колона “L” на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите 
(iактуализация към 02.07.2018 г.). Тя трябва да бъде записана е 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, изчислена на база референтна стойност в лева, до втория знак след 
десетичната запетая, е ДДС.

Проверката на финансовите предложения на участниците за съответствие е 
изискванията на документацията, както и за аритметични грешки установи следното:

0 Ценовото предложение на „Медекс” ООД за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 56 - “1MATIN1B 100 mg /за педиатрични пациенти - с Ph+ 
хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. Оферираният от участника лекарствен 
продукт е „Imatinib Teva Pharma, Film coated tablet lOOmg, pack 120''. на цена е ДДС за 
DDD „69,02400”. Както е видно от Позитивния лекарствен списък е актуализация към 
02.07.2018 г., за лекарствените продукти е ATC L01XE01 са посочени ограничения в 
начина на предписване при различните индикации при едно и също МКБ. Максималната 
стойност е ДДС за DDD за „IMATINIB 100 mg” при МКБ „С92.1 само при педиатрични 
пациенти и възрастни е бластна криза” е „6,73533”, а максималната стойност е ДДС за 
DDD за „IMATINIB 100 mg” при МКБ С92.1 „само при възрастни пациенти” е „84,10967”. 
Оферираната от участника цена е ДДС за DDD на „Imatinib Teva Pharma, Film coated 
tablet lOOmg, pack 120” за номенклатурна единица 56 - “IMATINIB 100 mg /за 
педиатрични пациенти - с Ph+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра 
лимфобластна левкемия С 91.0” превишава максималната стойност, посочена на ред 3582 
в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на 
офертите. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

не допуска „Медекс”ООД до класиране за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 56.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Медекс” ООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 56.

Мотиви:
Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
56 "IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с Ph+ хронична миелоидна левкемия С 
92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. Оферираната от участника цена с ДДС за DDD на „ Imatinib Teva 
Pharma, Film coated tablet lOOmg, pack 120 ” превишава максималната стойност, посочена 
на ред 3582 в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на 
подаване на офертите.

0 Ценовото предложение на „Медекс” ООД за обособена позиция № 1
номенклатурна единица 90 - “PLERIXAFOR 20mg/ml 1,2ml” не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. В ценовото предложение на участника оферираната цена 
е ДДС за DDD на предлагания лекарствен продукт превишава максималната стойност.



посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на 
подаване на офертите. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ: 
не допуска „Медекс”ООД до класиране за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 90.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Медекс” ООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 90.

Мотиви:
Ценовото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 90 не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. Оферираната цена с ДДС за DDD за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 90 превишава максималната стойност, 
посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на 
подаване на офертите.

0 Ценовото предложение на „Фармнет” ЕАД за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 53 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Оферираната цена с ДДС за DDD на предлагания лекарствен продукт е записана с точност 
до четвъртия знак, а не с брой знаци след десетичната запетая, съответстващ на броя на 
знаците в максималната стойност, посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към момента на подаване на офертите. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията РЕШИ:

не допуска „Фармнет” ЕАД до класиране за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 53.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фармнет” ЕАД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 53.

Мотиви:
Ценовото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 53 не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. Оферираната цена е ДДС за DDD на 
предлагания лекарствен продукт е записана с точност до четвъртия знак, а не с брой знаци 
след десетичната запетая, съответстващ на броя на знаците в максималната стойност, 
посочена в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на 
подаване на офертите.

0 Ценовото ценовото предложение на „Софарма Трейдинг” АД за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 56 - “IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - 
е Ph+ хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не 
отговаря на предварително обявените условия на на поръчката. Оферираният от участника 
лекарствен продукт е „Иматиниб Тева Фарма 100 мг х 120” на цена с ДДС за DDD 
„69,47333”. Както е видно от Позитивния лекарствен списък с актуализация към 
02.07.2018 г., за лекарствените продукти с ATC L01XE01 са посочени ограничения в 
начина на предписване при различните индикации при едно и също МКБ. Максималната 
стойност с ДДС за DDD за „IMATINIB 100 mg” при МКБ „С92.1 само при педиатрични 
пациенти и възрастни с бластна криза” е „6,73533”, а максималната стойност с ДДС за 
DDD за „IMATINIB 100 mg” при МКБ С92.1 „само при възрастни пациенти” е „84,10967”. 
Оферираната от участника цена с ДДС за DDD на „Иматиниб Тева Фарма 100 мг х 120” за 
номенклатурна единица 56 - “IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ 
хронична миелоидна левкемия С 92.1; е остра лимфобластна левкемия С 91.0” превишава



максималната стойност, посочена на ред 3582 в колона “L” на Позитивния лекарствен 
списък, актуален към момента на подаване на офертите.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до класиране за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 56.

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

Мотиви:
Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
56 "1MATIN1B 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ хронична миелоидна левкемия С 
92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. Оферираната от участника цена с ДДС за DDD на „Иматиниб Тева 
Фарма 100 мг х 120” превишава максималната стойност, посочена на ред 3582 в колона 
“L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите.

0 Ценовите предложения на „Соломед” ЕООД за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 58 и 59 не отговарят на предварително обявените условия на 
поръчката за изчисляване на единичната цена за опаковка от предлагания лекарствен 
продукт. В ценовото предложение на участника оферираните цени за DDD на 
предлаганите лекарствени продукти не кореспондират с оферираните цени за опаковка, а 
именно:
-За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 58 при оферирана цена с ДДС за DDD 
„0.43024” е оферирана цена с ДДС за опаковка „1290,72”;
-За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 59 при оферирана цена с ДДС за DDD 
„0.43024” на предлагания лекарствен продукт с ДДС е оферирана цена с ДДС за опаковка
„1936,08”.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

не допуска „Соломед” ЕООД до класиране за обособена позиция№ 1 номенклатурни 
единици 58 и 59.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Соломед” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 58 и 59.

Мотиви:
Ценовите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 58 и 59 не 
отговарят на предварително обявените условия на поръчката. В ценовото предложение на 
участника оферираните цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти не 
кореспондират с оферираните цени за опаковка.

0 Ценовото предложение на „Фьоникс Фарма” ЕООД за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 56 - “IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с Ph+ 
хронична миелоидна левкемия С 92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката. Оферираният от участника лекарствен 
продукт е „Гливек табл. 100 мг х 120” на цена с ДДС за DDD „83,96000”. Както е видно от 
Позитивния лекарствен списък с актуализация към 02.07.2018 г., за лекарствените 
продукти с ATC L01XE01 са посочени ограничения в начина на предписване при 
различните индикации при едно и също МКБ. Максималната стойност с ДДС за DDD за 
„IMATINIB 100 mg” при МКБ „С92.1 само при педиатрични пациенти и възрастни с 
бластна криза” е „6,73533”, а максималната стойност с ДДС за DDD за „IMATINIB 100



mg’" при МКБ С92.1 „само при възрастни пациенти’' е „84,10967”. Оферираната от 
участника цена с ДДС за DDD на „Гливек табл. 100 мг х 120” за номенклатурна единица 
56 - “IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ хронична миелоидна левкемия С 
92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” превишава максималната стойност, 
посочена на ред 3576 в колона “L” на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
момента на подаване на офертите. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

не допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до класиране за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 56.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фьоникс Фарма” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 56.

Мотиви:
Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 
56 “IMATINIB 100 mg /за педиатрични пациенти - с РИ+ хронична миелоидна левкемия С 
92.1; с остра лимфобластна левкемия С 91.0” не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. Оферираната от участника цена с ДДС за DDD на „Гливек табл. 100 
мг х 120” превишава максималната стойност, посочена на ред 3576 в колона “L” на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите.

Всички останали ценови предложения отговарят на предварително обявените 
условия на поръчката. Оферираните цени за DDD на предлаганите лекарствени продукти 
по международно непатентно наименование /INN/, с ДДС от допуснатите оферти на 
участниците за лекарствените продукти от отделните номенклатурни единици от 
обособените позиции са посочени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

Поради обективна невъзможност да участва в работата на комисията г-жа Румяна 
Доганова беше заменена от резервния член г-жа Даниела Минчева.

С Писма Изх. № 907/1-г4/28.08.2018 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както 
следва:
-от„Медекс” ООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 55;
-от „Алта Фармасютикъл” ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурни единици
58, 59;
-от „Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 101;
-от „Фьоникс Фарма” ЕООД за обособена позиция № 3, номенклатурна единица 5.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.
След като извърши обсъждане на представената от участника „Алта 

Фармасютикъл” ЕООД писмена обосновка с вх. № 1670 -1/29.08.2018 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 икономичност при изпълнение 
на поръчката и наличие на благоприятни търговски условия, предоставени от притежателя 
на разрешението за употреба.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Фьоникс Фарма” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 1670 -  2/29.08.2018 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 ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база 
дългогодишни търговски отношения. Предоставени са и преференциални търговски 
условия специално за участие в обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти 
за лечебни заведения.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Софарма 
Трейдинг” АД писмена обосновка с вх. № 1670 -  3/30.08.2018 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 ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база 
дългогодишни взаимоотношения. За реализирани обороти на лекарствени продукти 
участникът се ползва с преференциални цени като основен дистрибутор.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Медекс” ООД 
писмена обосновка с вх. № 1670 -  4/30.08.2018 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 ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от притежателя на разрешението за 
употреба и участие в процедури като негов ексклузивен представител. Наличието на 
големи складови площи е предпоставка за заявяване и поддържане на склад на големи 
количества лекарствени продукти, водещо до договаряне на допълнителни отстъпки.

Класирането на участниците се извърши въз основа на икономически най 
изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска 
цена» за всяка номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички 
предварително обявени от Възложителя условия. Класирането на участниците за всяка 
допусната номенклатурна единица от обособена позиция е отразено в Приложение № 2, 
неделима част от Протокол № 2.

С Писмо Изх. № 906/28.08.2018 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” 
ООД за провеждане на публичен жребий на 31.08.2018 г. от 10.00 ч. за определяне на 
изпълнител за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 18. На жребия не 
присъстваха представители на участниците „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” ООД. 
Жребият определи първо място за участника „Медекс” ООД и второ място за участника 
„Фьоникс Фарма” ЕООД.

Както е видно от Приложение № 2, за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 41 няма класирани участници. За тези номенклатурни 
единици няма подадена нито една оферта.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП Комисията предлага на Възложителя за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 41 
процедурата да бъде прекратена.

Мотиви:
За обособена позиция № 1, номенклатурни единици 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 41 няма 
подадена нито една оферта.



Както е видно от Приложение №  2, за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 
56 и 98 няма класирани участници. За тези номенклатурни единици подадените оферти не 
отговарят на предварително обявените условия на поръчката и са неподходящи.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията предлага на Възложителя за 
обособена позиция № 1, номенклатурни единици 56 и 98 процедурата да бъде прекратена.

Мотиви:
За обособена позиция № 1 номенклатурни единици 56, 98 подадените оферти не 
отговарят предварително обявените условия на поръчката и са неподходящи.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
обществената поръчка с класираните на първо място участници за отделните 
номенклатурни единици от обособените позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
392/02.08.2018 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 и за пациенти на хемодиализа за 
УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Като приложения към доклада са протоколите 
от заседанията на комисията и Приложение № 1 и Приложение № 2 към Протокол № 2.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на .o!^Ti...09.2018r.

Комисия:

Председател:

Членове:

v

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


