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

ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

За работата на комисията, назначена от ИзпълнителнйЗг-дмрбТсгор 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 лекарствен 
продукт Pegaspargase 750U/ml за КДКХО на УМБАЛ ’’Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-54/09.12.2019 г. на Изпълнителния директор. 
Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2019-0022.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-27/16.01.2020 г. на Изпълнителния директор, и е в 
състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. маг. ф-т Гергана Райкова -  н-к Болнична аптека

На 16.01.2020 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 
Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Фьоникс Фарма” ЕООД - вх. № 1/15.01.20 г. - 09:20 ч.
2. „Медекс” ООД - вх. № 2/15.01.20 г. -10:05 ч.
3. „Софарма Трейдинг” АД - вх. № 3/15.01.20 г. -14:40 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 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 технически предложения и запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, след което тримата членове подписаха 
пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на 
участниците.

2. Даниела Минчева - сектор ДЦП
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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” 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. Съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, в случаите когато 
участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се 
отнасят и за това физическо лице, с оглед, на което упълномощеното лице, следва да подпише 
еЕЕДОП с електронен подпис.

Техническата спецификация включва 200 бр. флакони Pegaspargase 750U/ml - 3750U 
Обхватът и основните параметри на поръчката е подробно описан в Раздел ХЕ Техническа 
спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на липсата, 
непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност и/или 
фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор на участниците.

1. „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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника съдържа 
следните документи:
Е 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. Техническо предложение;
4. 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 ал. 3 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 техническото предложение.

2. „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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника 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 по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и информация относно превно- 
организанционната форма на дружеството.
4. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на участника.
5. Сертификат ISO 9001:2015 на участника.
6. Техническо предложение;
7. 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 ал. 3 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 техническото предложение.

3, „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 и 
номенклатурните единици, за които се подават документите. Офертата на участника 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/. Предоставено е копие на хартия.
3. Техническо предложение;
4. 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 ал. 3 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 техническото предложение.

На следващото си заседание на 17.01.2020 г. комисията разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническо предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение №1, включващо и срок за доставка;
2. Декларация, че количеството от лекарствения продукт е налично /в хипотезата на чл. 55 ал. 6 
от ЗЛПХМ/ -  свободен текст;
3. Декларация за осигуряване на необходимото количество от лекарствения продукт за целия 
срок на договора -  свободен текст;



4. Декларация, че единичната цена за опаковка е ДДС на Pegaspargase 750U/ml-3750 U не 
превишава утвърдената референтна стойност в колона М на Приложение № 2 на Позитивния 
лекарствен списък, актуален към срока за получаване на офертите.
Изисквания на Възложителя относно срок на доставка -  24 часа.

1. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е 
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 „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

2. „Медекс” ООД:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е 
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 „Медекс” ООД до отваряне на ценовото предложение.

3. „Софарма Трейдинг” АД:
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие е 
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 „С оф арма Т рейдинг” А Д  до отваряне на ценовото предложение.

На 21.01.2020 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете е ценовите предложения на участниците.

С писмо Изх. № 43/16.01.2020 г., публикувано на Профила на купувача участниците бяха 
уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощения представител г-жа 
Венета Косева на участника „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 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, следва да бъде изготвено по Приложение № 2 "Ценово 
предложение”.
Финансовото предложение на участника трябва да съдържа:
1) . Оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml-3750 U по международно непатентно 
наименование (INN), е ДДС, посочена в колона № 6 (колона F), по която ще се извърши 
класирането. Тя трябва да бъде записана е точност до петия знак след десетичната запетая. 
Ценови предложения, записани е по-малко знаци след десетичната запетая ще бъдат 
отстранявани.
2) . Единична цена за опаковка от Pegaspargase 750U/ml-3750 U по търговско наименование, 
изчислена на база оферираната цена за DDD в лева, до втория знак след десетичната запетая, е 
ДДС, посочена в колона № 7 (колона G).



Цените от офертите на участниците са както следва:
1. „Фьоникс Фарма” ЕООД:
1) Оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml-3750 U по международно непатентно 
наименование (INN), с ДДС -  0,95672.
2) .Единична цена за опаковка от Pegaspargase 750U/ml-3750 U по търговско наименование, 
изчислена на база оферираната цена за DDD в лева, до втория знак след десетичната запетая, с 
ДДС -  3 587,70.

2. „Медекс” ООД:
1) Оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml-3750 U по международно непатентно 
наименование (INN), с ДДС -  0,96640,
2) .Единична цена за опаковка от Pegaspargase 750U/ml-3750 U по търговско наименование, 
изчислена на база оферираната цена за DDD в лева, до втория знак след десетичната запетая, с 
ДДС- 3  624,00.

3. „Софарма Трейдинг” АД:
1) Оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml-3750 U по международно непатентно 
наименование (INN), с ДДС -  0,95715.
2) .Единична цена за опаковка от Pegaspargase 750U/ml-3750 U по търговско наименование, 
изчислена на база оферираната цена за DDD в лева, до втория знак след десетичната запетая, с 
ДДС- 3  589,31.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на 
база избрания критерий за възлагане “най-ниска цена” за DDD и е както следва:

I -  во място - „Фьоникс Фарма” ЕООД - оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml- 
3750 U по международно непатентно наименование (INN), с ДДС -  0,95672

II -  ро място - „Софарма Трейдинг” АД - оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml- 
3750 U по международно непатентно наименование (INN), с ДДС -  0,95715

III -  то място - „Медекс” ООД - оферираната цена за DDD на Pegaspargase 750U/ml-3750 U по 
международно непатентно наименование (INN), с ДДС -  0,96640

Протокола отразява работата на комисията по разглеждане и проверка на документите по чл. 39, 
ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както и разглеждане на 
техническите предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката. Протокола отразява и работата на комисията по отваряне на 
пликовете с ценовите предложения и класирането на участниците. Протоколът е подписан от 
председателя и членовете на комисията на Л.1 .Q. /. .......2020 г.
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