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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.ЮЗ 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствените 
продукти Blinatumomab и Inotuzumab ozogamicin за КДКХО на УМБАЛ "Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД". Процедурата е обявена с Решение № РД-03-50/30.10.2018 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0021.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-622/07.12.2018 г. на Изпълнителния директор.

На 20.12.2018 г. от 11:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на участниците.

С писмо Изх. № 1342/17.12.2018 г., публикувано на Профила на купувача участниците 
бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с ценовите предложения.

На заседанието присъства г-жа Венета Косева надлежно упълномощен представител на 
„Софарма Трейдинг” АД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците последователно по 
реда на подаване на офертите, и оповести предлаганите цени.

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

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на лекарствените продукти, 
следва да бъде изготвено по Приложение № 4 "Ценово предложение”.
Финансовото предложение на участника за всяка обособена позиция трябва да съдържа: 
-единична цена с ДДС за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско 
наименование, с точност до втория знак след десетичната запетая, по която ще се извърши 
класирането;
-обща стойност без ДДС и с включен ДДС на цялата обособена позиция, с точност до втория 
знак след десетичната запетая.
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.
Оферти, надвишаващи посочените стойности, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.



Цените на предлаганите лекарствени продукти от офертите на участниците за отделните 
обособените позиции са както следва:
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1 L01XC19 Blinatumomab 38,5 meg 
(1 vial pow.+lvia sol.)

парентерална
форма фл. 24 4964,52 4997,22

2 L01XC26 Inotuzumab ozogamicin 1 mg, 1 
vial

парентерална
форма фл. 6 22499,57

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка обособена позиция, при 
изпълнени всички предварително обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците за всяка обособена позиция е както следва:
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1 L01XC19 Blinatumomab 38,5 meg 
(1 vial pow.+lvia sol.)

парентерална
форма фл. 24 Софарма Медекс

2 L01XC26 Inotuzumab ozogamicin 1 mg, 1 
vial

парентерална
форма фл. 6 Медекс

Протокол № 2 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с ценовите


