
ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У  11

ЕИК: 831 бОббйб гр. София 1527 ул. "Бяло море" № 8; тел: (+359 2' -ISO

http://www.isul.е
^д /1

И1*ен0 cbrjI
2 °тз

Утвърдил:
Изпълнителен ди р ек тор ,.- 
/проф. д-р Бойк^Т^оруТсов, д.м./ 
м£;РЖ... 2019 г.

П Р О Т О К О Л

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 обществена поръчка е предмет: „Доставка на лекарствени продукти при 
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на 
пациенти с вродени коагулопатии, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 
медицински услуги в УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-24/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на 
АОП под № 00494-2019-0008.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-281/21.06.2019 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав, както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. д-р Атанас Ванчев - КДКХО

2. Даниела Минчева - сектор ДДП

На 21.06.2019 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени е 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. „Фармапро” ООД - вх. № 1/18.06.2019 г. -14:00 ч.
2. „Фармимпорт” АД - вх. № 2/20.06.2019 г. - 09:50 ч.
3. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 3/20.06.2019 г. - 11:45 ч.
4. „Екос Медика” ООД - вх. № 4/20.06.2019 г. -  11:50 ч.
5. „Фьоникс Фарма” ЕООД - вх. № 5/20.06.2019 г. -15:30 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха г-жа Елена Русева - упълномощен 
представител на участника „Фармимпорт" АД.

В Раздел VII „Разглеждане на офертите” от Документацията Възложителят е предвидил 
възможността да се приложи разглеждане по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП
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при определянето на изпълнител по процедурата. Комисията обяви на присъстващите 
представители, че при разглеждане на документите ще се приложи реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП 
и чл. 61 от ППЗОП.

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 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 технически предложения и ценови параметри, 
след което членовете на комисията, подписаха и оповестиха ценовите предложения на 
участниците. Присъстващите на заседанието представители не се възползва от предвидената 
правната възможност, да подпише ценовите предложения, след което членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участниците.

Ценовите предложения на участниците относно оферираната цена за DDD на 
предлаганите продукти по международно непатентно наименование /INN/, с ДДС, посочени в 
колона № 8 /колона Н/ на Приложение № 2, са както следва:

1. „Фармапро” ООД:
Номенклатурна единица 10 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с Д ДС -  762.42494
Номенклатурна единица 13 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  2,25712

2. „Фармимпорт” АД
Номенклатурна единица 2 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  0,71313
Номенклатурна единица 3 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  308,70990
Номенклатурна единица 5 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  578,94000
Номенклатурна единица 7 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  613,54000
Номенклатурна единица 12 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  0,81140
Номенклатурна единица 15 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  6730,57143

3. „Софарма Трейдинг” АД:
Номенклатурна единица 8 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  603,24000
Номенклатурна единица 14 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  536,58000
Номенклатурна единица 16 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  61806,00000

4. „Екос Медика” ООД
Номенклатурна единица 2 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с Д ДС -  0,71313
Номенклатурна единица 4 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  613,54000
Номенклатурна единица 9 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  762,42667



Номенклатурна единица 11 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с Д ДС -  15246,20000

5. „Фьоникс Фарма” ЕООД
Номенклатурна единица 5 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  588,30
Номенклатурна единица 6 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  572,40
Номенклатурна единица 16 - оферирана цена за DDD на предлагания продукт по международно 
непатентно наименование /INN/, с ДДС -  61950,00

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа с 
разглеждане и проверка на финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията. Изискванията на Възложителя относно съдържанието на ценовото 
предложение на участниците са:

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
1.Оферираната цена за DDD на предлагания продукт по международно непатентно 
наименование /INN/, с ДДС, посочена в колона № 8 /колона Н/, по която ще се извърши 
класирането.
Оферираната цена следва да бъде формирана в съответствие с изискванията на Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти 
от 30.04.2013г./изм. и доп. ДВ 26 от 29.03.2019 г., в сила от 01.04.2019 г./
Цената с ДДС не трябва да превишава максималната стойност, посочена в колона “L” на 
Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на подаване на офертите. Тя трябва да 
бъде записана с точност до петия знак след десетичната запетая. Ценови предложения, 
записани е по-малко знаци ще бъдат отстранявани.
2. Единична цена за опаковка от предлагания лекарствен продукт по търговско наименование, 
изчислена на база оферираната цена за DDD в лева, до втория знак след десетичната запетая, с 
ДДС, посочена в колона № 9 /колона I/.
Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Комисията установи че, ценовите предложения за номенклатурни единици 5, 6 и 16 на 
„Фьоникс Фарма” ЕООД не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя - 
Оферираните цени за DDD на предлаганите продукти по международно непатентно 
наименование /INN/, с ДДС са записани с точност до втория знак след десетичната запетая. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Фьоникс Фарма” ЕООД 
да не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД не отговарят на предварително 
обявените условия на Възложителя. Оферираните цени за DDD на предлаганите продукти по 
международно непатентно наименование /INN/, с ДДС са записани с точност до втория знак 
след десетичната запетая.

Ценовите предложения на участниците „Фармапро” ООД, „Фармимпорт” АД, 
„Софарма Трейдинг” АД и „Екос Медика” ООД отговарят на изискванията на Възложителя 
заложени в документацията и комисията единодушно РЕШИ:
Допуска „Фармапро” ООД, „Фармимпорт” АД, „Софарма Трейдинг” АД и „Екос Медика”
ООД до разглеждане на техническите предложения.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническото предложение следва да съдържа:



1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение №1, включващо и срок за доставка до 24 часа.
2. Декларация, че количествата от лекарствените продукти са налични /в случаите по чл. 55 ал. 6 
от ЗЛПХМ/ -  свободен текст;
3. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните лекарствени 
продукти за целия срок на договора -  свободен текст;
4. 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.
5.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, валидна за целия срок на договора.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. Офертата на участника „Фармапро” ООД е за номенклатурни единици 10, 13 и съдържа 
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 „Фармапро” ООД до следващият етап в процедурата.

2. Офертата на участника „Фармимпорт” АД е за номенклатурни единици 2, 3, 5, 7, 12, 15 и 
съдържа 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 „Фармимпорт” АД до следващият етап в процедурата.

3. Офертата на участника „Софарма Трейдинг” АД е за номенклатурни единици 8, 14, 16 и 
съдържа 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 „Софарма Трейдинг” АД до следващият етап в процедурата.

4. Офертата на участника „Екос Медика” ООД е за номенклатурни единици 2, 4, 9, 11 и 
съдържа 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 с изключение на оферираният лекарствен продукт за номенклатурни единици 2. 
При заложено изискване за продукт с „АТС-код B02BD01; Международно непатентно 
наименование /INN/ - Human Prothrombin Complex; Лекарствена форма - Powder and solvent for 
solution for injection; Количество на активното лекарствено вещество -  500, IU; код НЗОК - 
ВН088”, участникът е оферирал ”Prothromplex Total NF, powder end solvent for solution for 
injection 600, IU, 1 fl.” C код НЗОК -  BH089.



Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката за номенклатурна единица 2 не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Екос Медика” ООД до участие в класирането за номенклатурна единица 2.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Екос Медика” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за номенклатурна единица 2 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. При заложено изискване за продукт с „АТС-код 
B02BD01; Международно непатентно наименование /INN/ - Human Prothrombin Complex; 
Лекарствена форма - Powder and solvent for solution for injection; Количество на активното 
лекарствено вещество -  500, IU; код НЗОК - ВН088”, участникът е оферирал “Prothromplex 
Total NF, powder end solvent for solution for injection 600, IU, 1 fl.” C код НЗОК -  BH089.

Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя за номенклатурни 
единици 4, 9,11 и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Екос Медика” ООД до следващият етап в процедурата за номенклатурни единици 4, 
9,11.

Комисията пристъпи към подреждане на ценовите оферти на допуснатите участниците за 
допуснатите номенклатурни единици съобразно избрания критерий за възлагане. 
Класирането на допуснатите участници ще се извърши за всяка номенклатурна единица въз 
основа на икономически най-изгодната оферта, определена на база избрания критерий за 
възлагане “най-ниска цена” за DDD. Бидейки единствени за номенклатурните единици те са 
явяват “най-ниска цена” за DDD.
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№

Анатомо 
терапевт 
ичен код 

/АТС- 
код/

Международно 
непатентно 

наименование /INN/
Фармапро Фармимпо

рт Софарма Екос най-ниска
цена

1 В02ВВ01 Human fibrinogen

2 B02BD01
Human Prothrombin 

Complex
0,71313 Ф армимпорт

3 B02BD02
Human coagulation factor 

VIII
308,70990 Ф армимпорт

4 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(Octocog alfa)

613,54000 Екос

5 B02BD02
Coagulation factor VIII 

(Octocog alfa)
578,94000 Ф армимпорт

6 B02BD02
Coagulation Factor VIII 

(Turoctocog Alfa)

7 B02BD02 Coagulation Factor VIII 
(Sim octocog Alfa)

613,54000 Ф армимпорт

8 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(M oroctocog alfa)

603,24000 Софарма

9 B02BD02
Coagulation factor VIII 
(rurioctocog alfa pegol)

762,42667 Екос

10 B02BD02
coagulation factor VIII 

(efm oroctocog alfa) 762,42949 Ф армапро



11 B02BD03 factor VIII inhibitor 
bypassyng activity 15246,20000 Екос

12 B02BD04 Coagulation factor IX 0,81140 Ф армимпорт

13 B02BD04 Coagulation factor IX 2,25712 Фармапро

14 B02BD04 Coagulation factor IX 
(nonacog alfa) 536,58000 Софарма

15 B02BD06 Coagulation factor VIII, 
Factor von W illebrand 6730,57143 Ф армимпорт

16 B02BD08 Eptacog alfa (activated) 61806,00000 Софарма

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор на посочените по-горе участници.

1. „Фармапро” ООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
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/: Приложено е и копие на хартия.

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 участика „Фармапро” ООД до класиране.

2. „Фармимпорт” АД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
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/;

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 участика „Фармимпорт” АД до класиране.

3, „Софарма Трейдинг” АД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
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/; Приложено е и копие на хартия.



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.
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 участика „Софарма Трейдинг” АД до класиране.

4, „Екос Медика” ООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
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/;
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 участика „Екос Медика” ООД до класиране.

На основание чл. 61 т. 7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 61, т. 4 от 
ППЗОП за установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 
подбор. Класирането на допуснатите участници за допуснатите номенклатурни единици се 
извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на база избрания 
критерий за възлагане “най-ниска цена” за DDD.
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№

Анатомо 
терапевт 
имен код 

/АТС- 
код/

Международно 
непатентно 

наименование /INN/
Фармапро Фармимпо

рт Софарма Екос I -  во място

1 В02ВВ01 Human fibrinogen

2 B02BD01 Human Prothrombin
Complex 0,71313 Ф армимпорт

3 B02BD02 Human coagulation factor 
VIII 308,70990 Ф армимпорт

4 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(Octocog alfa) 613,54000 Екос

5 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(Octocog alfa) 578,94000 Ф армимпорт

6 B02BD02 Coagulation Factor VIII 
(Turoctocog Alfa)



7 B02BD02 Coagulation Factor VIII 
(Sim octocog Alfa) 613,54000 Ф армимпорт

8 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(M oroctocog alfa) 603,24000 Софарма

9 B02BD02 Coagulation factor VIII 
(rurioctocog alfa pegol) 762,42667 Екос

10 B02BD02
coagulation factor VIII 

(efm oroctocog alfa) 762,42949 Ф армапро

11 B02BD03 factor VIII inhibitor 
bypassyng activity 15246,20000 Екос

12 B02BD04 Coagulation factor IX 0,81140 Ф армимпорт

13 B02BD04 Coagulation factor IX 2,25712 Ф армапро

14 B02BD04 Coagulation factor IX 
(nonacog alfa) 536,58000 Софарма

15 B02BD06 Coagulation factor VIII, 
Factor von W illebrand 6730,57143 Ф армимпорт

16 B02BD08 Eptacog alfa (activated) 61806,00000 Софарма

Комисията предлага на основание чл. НО, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурна единица 1.
Мотиви:
За номенклатурна единица 1 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурна единица 6.
Мотиви:
Ценовото предложение за номенклатурна единица 6 на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Оферираната цена за DDD на 
предлагания продукт по международно непатентно наименование /INN/, с ДДС е записана с 
точност до втория знак след десетичната запетая.

Протоколът отразява работата на комисията по разглеждане на документите по реда на 
чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, и е подписан на г.

Комисия:
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