
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД 
гр. Стара Загора  ул. Д-р Тодор Стоянович №15 

 тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

РЕШЕНИЕ № 192 
 

гр.Стара Загора,  13.09.2017г. 
 

На основание чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП и чл.108 т.1 от ЗОП и отразените  резултати в 
доклад от 13.09.2017г. и протокол от 12.09.2017г. на комисията, назначена със Заповед № 
190/12.09.2017г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти от: 
1. Вх. № 2744/11.09.2017г. 08.08ч. – „МС ФАРМА” АД – гр. София 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
лекарствен продукт за лечение на солидни злокачествени заболявания”, открита с 
Решение № 166/04.08.2017г. на възложителя и публикувано обявление за нея в „Официален 
вестник” на Европейския съюз под № 309993 в брой S 150 от 08.08.2017г., а в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП - под № 799230 на 07.08.2017г.  

РЕШИХ: 
1. Класирам участниците на първо и второ място както следва: 

1.1. На първо място - „МС ФАРМА” АД – гр. София съобразно посоченото в таблица 
- приложение № 1. 

1.2. На второ място – няма класиран участник. 
2. Определям „МС ФАРМА” АД – гр. София за изпълнител на ОП. 
Мотиви: Определеният за изпълнител предлага най-ниска цена за изпълнение на 

поръчката. Класиран е на първо място от комисията за провеждане на ОП. Съгласно чл.61 
т.7 от ППЗОП тя извършва класиране на първите двама участници съобразно критерия за 
възлагане на ОП. Ето защо офертата на посочения участник е икономически най-изгодна за 
възложителя и е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените 
условия и критерия за възлагане. Наред с това не са налице основанията за отстраняване от 
участие в ОП и той отговаря на критериите за подбор. Документите, свързани с личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват годността 
му за изпълнение на ОП. 

На основание чл.43 ал.1 от ЗОП възложителят указва, че хипервръзката към 
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 
окончателния доклад на комисията за провеждане на ОП е посочената в поле I.3 на 
обявлението за нея, а именно http://oncosz.com/?page_id=4397      

Неразделна част от решението е приложение № 1. 
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията – гр.София в 10 дневен срок от получаването му. 
Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 

 
 
 

Управител:             /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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Приложение № 1

към Решение № 192 от 13.09.2017

Предложена 
цена за ед. 

мярка с ДДС  от 
колона 5 до 

пети знак след 
десетичната 

запетая

Предложена цена 
за оп./амп./фл  с  

ДДС до втори знак 
след десетичната 

запетая

Обща стойност / 
лв.

Търговско 
наименование

Притежател на 
разрешението  за 

употреба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 L01CB01 Etoposide
парентерална 

форма mg 300 000 0.64860 64.86 194580.00

ETOSID 20mg/ml 
solution for infusion - 
5ml x 1

Cipla (UK) Ltd, UK

194580.00 лв.

"МС ФАРМА" АД 

Обща сума с ДДС:

Предложение на участника

Обособе
на 

позиция 
№ ATC КОД

Международно непатентно 
наименование   /INN/ лек. Форма ед.мярка

количество за една 
година до
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