
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
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тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л     № 1 
 

Днес 05.03.2019г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти по три обособени позиции” 
определена със Заповед № 40/05.03.2019г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 18/24.01.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0001.  

Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване.  
В определения срок е постъпила 1 оферта, която видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията е вх. № 741/01.03.2019г. 09.20ч. – „РОШ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София. 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаната 
непрозрачна опаковка с офертата, включително предложенията по показателите за оценката й. 
При това тя подписа техническото и ценовото предложение от нея. Комисията извърши справка 
в ТР на АВ за актуалното състояние на участника. 

С това приключи публичната част от работата й.  
След това комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение от 

офертата. След внимателно запознаване със съдържанието му и съобразяване с изискванията на 
ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия техническото предложение на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София. 
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на ценовото предложение от офертата 

на участника. 
В резултат на това тя 

РЕШИ: 
1. Отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия ценовото предложение на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 
2. Ценовото предложение на участника е съобразно посоченото в таблица - приложение 

№1. 
Комисията оцени офертата съобразно критерия за възлагане в ОП. 
След това тя разгледа представените от участника документи, свързани с личното му 

състояние и съответствието му с критериите за подбор. В резултат на това 
РЕШИ: 

1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са редовни и удостоверяват годността му за изпълнение 
на ОП. 

 Пред вид изложеното и на основание чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Класира участниците както следва: 
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1.1. На първо място - „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София съобразно посоченото в 
таблица - приложение № 1. 

1.2. На второ място – няма класиран участник. 
2. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор за 

възлагане на ОП с класирания участник на първо място - „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
София. 

Мотиви: Участника е класиран на първо място съобразно критерия за оценка на офертите. 
Той предлага най-ниската цена за изпълнение на ОП, а документите, свързани с изискванията за 
личното му състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват 
годността му за изпълнение на поръчката. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 05.03.2019г. 
 
 

Комисия: 
 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
Членове: маг.фарм.Цв. Кирева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Приложение № 1
към Протокол № 1 от 05.03.2019г.

І.1. Лекарствен продукт за лечение на солидни злокачествени заболявания

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 

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 12

1 1 L01XC13 Pertuzumab
парентерална 

форма mg 14700 13.18089 5535.97 193759.08

Perjeta, Concentrate 
for solution for infusion, 
420mg   x 1 vial

Roche Registration 
GmbH, Германия

193759.08 лв.

количество  до

Обща сума с ДДС:

№ 
по 

ред

Предложение на участника

"Рош България" ЕООД 

Обособе
на 

позиция 
№ ATC КОД

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