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

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

П Р О Т О К О Л     № 2 
 

Днес 08.05.2019г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 
злокачествени заболявания” определена със Заповед № 61/10.04.2019г. 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 
 д-р Татяна Тодорова - Андреева – началник ОМО 
 д-р Божидара Костова – лекар в ОМО 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
            Антония Дърмонова – мед.сестра в Болнична аптека 
            Нели Иванова – зам.гл.счетоводител 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 38/27.02.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0003. 

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

осведомяване. 
С решение на комисията по протокол №1/10.04.2019г. е изискана подробна писмена 

обосновка по чл.72 ал.1 ЗОП от участници за начина на образуване на ценовото им предложение 
по обособени позиции.  

В определения срок са постъпили такива от всички. След внимателно запознаване със 
съдържанието им комисията  

РЕШИ: 
1. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 

писмената обосновка на „МЕДЕКС” ООД – гр. София за начина на образуване на ценовото му 
предложение по обособени позиции № 27, 37 и 41. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те се аргументират 
с търговските условия и отстъпки, които участникът получава от търговските си партньори. 
Наред с това той поддържа големи складови наличности, което му носи привилегията на 
допълнителни отстъпки от цените на производителите им. 

2. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 
писмената обосновка на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София за начина на образуване 
на ценовото му предложение по обособени позиции № 1 и 41. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те се аргументират 
с търговските условия и преференциални цени, които участникът получава от търговските си 
партньори.  

3. На основание чл.72 ал.3 ЗОП във връзка с чл.72 ал.2 т.2 втора хипотеза ЗОП приема 
писмената обосновка на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София за начина на 
образуване на ценовото му предложение по обособена позиция № 41. 

Мотиви: Налице са изключително благоприятни условия за участника. Те се обосновават 
с обстоятелството че участникът получава лекарствения продукт от притежателя на 
разрешението за употребата му и при изгодни условия. 

4. На основание чл.107, т.1 от ЗОП предлага за отстраняване от процедурата „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД – гр. София по обособена позиция № 70, тъй като участника не отговаря на 
условие от документацията на ОП – да подаде оферта.  
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Мотиви: С Решение № 38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. В т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” и т.I „Цена на доставка“ от образец на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“ към документацията на ОП е посочено, че оферираните цени се посочват в 
български лева, с включен ДДС, като те съдържат всички възможни начисления и разходи при 
изпълнение на ОП. Със свое писмо без изх.№ от 24.04.2019г.(вх.№ 1367/25.04.2019г. при 
възложителя) участникът заявява, че не потвърждава оферираната цена от колона 8. 
Възложителят е определил критерий за възлагане на ОП „най-ниска цена” за единица мярка на 
лекарствен продукт по INN. Тя се посочва в колона 8 от „Спецификация на лекарствени 
продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания“, която пък е неразделна част от 
„ценовото предложение за изпълнение на поръчката“. Съгласно чл.101 ал.1 от ЗОП и т.1 от 
„Указания за подготовка на офертите на участниците” намерението за участие в ОП се заявява 
чрез подаване на оферта. Съгласно чл.39 ал.3 от ППЗОП офертата се състои от техническо и 
ценово предложение. Липсата на едно от двете е равнозначно на липсата на оферта. В случая е 
налице отказ от предложената цена т.е. от ценовото предложение. По този начин участникът не 
е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията на ОП – да подаде оферта - 
което е основание за отстраняването му съгласно чл.107 т.1 от ЗОП.  

След това комисията извърши оценяване на офертите съобразно избрания критерий, което 
отрази в таблица - приложение № 3. В резултат на това тя 

РЕШИ: 
1. Оценява участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в таблица – 

приложение № 3. 
2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 

поръчка по обособени позиции №№ 57, 69, 73 и 91. 
Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
3. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 втора хипотеза от 

ЗОП обществената поръчка по обособена позиция № 92. 
Мотиви: Всички оферти от участници са неподходящи. 
След това тя разгледа представените от участниците документи, свързани с личното им 

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

1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 
на: 

- „МЕДЕКС” ООД – гр.София 
- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
- „БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. София 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
- „МС ФАРМА” АД – гр. София 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София са с нередовност – в eЕЕДОП не е посочен обхвата на 
представителната власт на пълномощника му в ОП – Александър Йорданов Терзиев и няма 
представен eЕЕДОП от този пълномощник. 

Мотиви: В настоящата ОП участникът е упълномощил лицето Александър Йорданов 
Терзиев да го представлява. Съгласно чл.54, ал.3 от ЗОП (в сила от 01.03.2019г.) когато 
кандидатът или 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 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. Това изискване налага представяне 
на ЕЕДОП и от упълномощеното лице при съобразяване с възможностите, посочени в чл.41 от 
ППЗОП. В случай че се използва подхода, предоставен с чл.41 ал.1 от ППЗОП следва 
подписващият ЕЕДОП да направи изрично изявление в същия ЕЕДОП за наличието на 
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информацията от чл.41 ал.1 от ППЗОП или пък в нарочна декларация, която прилага към 
ЕЕДОП.  

Съгласно чл.41 ал.5 от ППЗОП (в сила от 01.03.2019г.) когато документи, свързани с 
участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника 
по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му 
власт. Това нормативно условие не е съобразено от участника.  

С представения с офертата ЕЕДОП не са изпълнени посочените изисквания. 
3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност – не е представен eЕЕДОП подписан 
от управителя Прия Ратнам. 

Мотиви: С Решение №38/27.02.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. Съгласно т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” от документацията и чл.67 от ЗОП във връзка с чл.54 от ЗОП, изискванията по 
чл.54 ал.1 т.1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата по чл.54 ал.2 и 3 от ЗОП, като те подписват 
ЕЕДОП. От извършената справка в ТР на АВ се установи че участникът има трима управители. 
ЕЕДОП-а е подписан от двама от тях. Липсва ЕЕДОП, подписан от третия управител – Прия 
Ратнам. Може да се използват и възможностите, описани в чл.41 от ППЗОП. В случай че 
участникът използва подхода, предоставен с чл.41 ал.1 от ППЗОП следва подписващият ЕЕДОП 
да направи изрично изявление в същия ЕЕДОП за наличието на информацията от чл.41 ал.1 от 
ППЗОП или пък в нарочна декларация, която прилага към ЕЕДОП. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София са с нередовност – не е посочен обхвата на 
представителната власт на пълномощниците им в ОП – Красимир Николаев Николаев и Даниела 
Петрова Николова и няма представен eЕЕДОП от тези пълномощнци. 

Мотиви: В настоящата ОП участникът е упълномощил лицата Красимир Николаев 
Николаев и Даниела Петрова Николова да го представляват. Съгласно чл.54, ал.3 от ЗОП (в сила 
от 01.03.2019г.) когато кандидатът или 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 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. Това 
изискване налага представяне на ЕЕДОП и от упълномощените лица при съобразяване с 
възможностите, посочени в чл.41 от ППЗОП. В случай че се използва подхода, предоставен с 
чл.41 ал.1 от ППЗОП следва подписващият ЕЕДОП да направи изрично изявление в същия 
ЕЕДОП за наличието на информацията от чл.41 ал.1 от ППЗОП или пък в нарочна декларация, 
която прилага към ЕЕДОП.  

Съгласно чл.41 ал.5 от ППЗОП (в сила от 01.03.2019г.) когато документи, свързани с 
участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника 
по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му 
власт. Това нормативно условие не е съобразено от участника.  

С представения с офертата ЕЕДОП не са изпълнени посочените изисквания. 
5. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София са с нередовност – не е посочен обхвата на 
представителната власт на пълномощника му в ОП – Веска Жекова Колева и няма представен 
eЕЕДОП от този пълномощник. 

Мотиви: В настоящата ОП участникът е упълномощил лицето Веска Жекова Колева да го 
представлява. Съгласно чл.54, ал.3 от ЗОП (в сила от 01.03.2019г.) когато кандидатът или 
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 от ЗОП се 
отнасят и за това физическо лице. Това изискване налага представяне на ЕЕДОП и от 
упълномощеното лице при съобразяване с възможностите, посочени в чл.41 от ППЗОП. В 
случай че се използва подхода, предоставен с чл.41 ал.1 от ППЗОП следва подписващият 
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ЕЕДОП да направи изрично изявление в същия ЕЕДОП за наличието на информацията от чл.41 
ал.1 от ППЗОП или пък в нарочна декларация, която прилага към ЕЕДОП.  

Съгласно чл.41 ал.5 от ППЗОП (в сила от 01.03.2019г.) когато документи, свързани с 
участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника 
по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му 
власт. Това нормативно условие не е съобразено от участника.  

С представения с офертата ЕЕДОП не са изпълнени посочените изисквания. 
Предвид на това комисията 

РЕШИ: 
1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 

в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП с: 

1.1. Попълнена информация за изпълнение на изискванията от чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП от пълномощника му в ОП – Александър Йорданов Терзиев; 

1.2. Посочване на обхвата на представителната власт на пълномощника му в ОП – 
Александър Йорданов Терзиев. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП подписан от Прия Ратнам - управител на дружеството. 

3. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП с: 

3.1. Попълнена информация за изпълнение на изискванията от чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП от двамата му пълномощници в ОП – Красимир Николаев Николаев и Даниела Петрова 
Николова; 

3.2. Посочване на обхвата на представителната власт на двамата му пълномощници в ОП 
- Красимир Николаев Николаев и Даниела Петрова Николова. 

4. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” 
ЕООД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
комисията нов eЕЕДОП с: 

4.1. Попълнена информация за изпълнение на изискванията от чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП от пълномощника му в ОП – Веска Жекова Колева; 

4.2. Посочване на обхвата на представителната власт на пълномощника му в ОП – Веска 
Жекова Колева. 

5. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 17.05.2019г. 

 
 

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 

                д-р Татяна Тодорова - Андреева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     д-р Божидара Костова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Антония Дърмонова – ………………………  /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                 

                Нели Иванова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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Приложение № 3
към Протокол № 2 от 08.05.2019г.

"Медекс" ООД "Екофарм" 
ЕООД "Фаркол" АД

"Рош 
България" 

ЕООД

"БУЛГЕРМЕД 
ВЕ" оод

"Софарма 
Трейдинг" АД

"Фьоникс 
Фарма" ЕООД "МС Фарма" АД "Фармнет" ЕАД

"Алта 
Фармасютикъл

с" ЕООД

Предложена цена за 
ед.мярка с ДДС от 

колона 5 до пети знак 
след десетичната 

запетая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 B03XA01
Erythropoietin                    
/10 000 IU/ 1 ml

парентерална 
форма IU 2 000 000

2-ро място           
0.00589 0.00704

1-во място             
0.00509

2 B03XA02
Darbepoetin alfa/300 
mcg/

парентерална 
форма mcg 36000

2-ро място                
2.88800

1-во място              
2.88333

3 H01CB02 Octreotide
парентерална 

форма mg 4 200 39.93000
2-ро място                  
39.15800

1-во  място                
38.28000

4 L01AA01 Cyclophosfamide
парентерална 

форма mg 1 200 000
1-во място              

0.05272

5 L01AA06 Ifosfamide
парентерална 

форма mg 1 440 000
1-во място                 

0.09442

6 L01AX03 Temosolomide
перорална 

форма mg 300 000
1-во място             

0.17040

7 L01BA01 Methotrexate
парентерална 

форма mg 30000
1-во място                

0.03000

8 L01BA04

Pemetrexed                      
500 mg

парентерална 
форма mg 250 000 0.25704 0.27000 0.27980

2-ро място                    
0.25140

1-во място                  
0.24384

9 L01BA04

Pemetrexed                 
1000 mg

парентерална 
форма mg 300 000 0.27440

2-ро място                
0.26800

1-во място                  
0.25788

10 L01BC02 Fluorouracil 
парентерална 

форма mg 10 000 000
1-во място               

0.00473
2-ро място                   

0.00498

11 L01BC05

Gemcitabine                    
1000 mg

парентерална 
форма mg 2 000 000

2-ро място                    
0.02290 0.03320

1-во място                     
0.02268

12 L01BC06

Capecitabine                              
500 mg

перорална 
форма mg 72 000 000

2-ро място                  
0.00154

1-во място            
0.00151

13 L01BC53

Tegafur uracil 
/20mg/5,8 mg/15,8 
mg/

перорална 
форма tabl. 2016

1-во място              
7.52000

14 L01CA04 Vinorelbine
парентерална 

форма mg 30 000
1-во място                

1.24640

15 L01CB01 Etoposide
парентерална 

форма mg 300 000
2-ро място                 

0.10980
1-во място              

0.10740

Предложение на участника
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16 L01CD01 Paclitaxel 100 mg
парентерална 

форма mg 180 000
1-во място               

0.21500
2-ро място                    

0.21956

17 L01CD01 Paclitaxel 300 mg
парентерална 

форма mg 180 000 0.16700 0.16847
1-во място               

0.16540 0.20200
2-ро място                  

0.16663 0.17556

18 L01CD02 Docetaxel 80 mg
парентерална 

форма mg 80000
1-во място                  

0.40400
2-ро място                

0.41550 0.41880

19 L01CD02 Docetaxel 160 mg
парентерална 

форма mg 80000 0.37125
2-ро място             

0.34050
1-во място                  

0.33840

20 L01CD04 Cabazitaxel 
парентерална 

форма  mg 7 200
2-ро място                          
124.88333

1-во място                      
124.50000

21 L01DB01

Doxorubicin 
hydrochloride

  
формаpowder,/ 
dispersion and 
concentrate for 
dispersion for mg 10000

2-ро място                   
17.56000 20.54400

1-во място                      
17.43552

22 L01DB03 Epirubicin 
парентерална 

форма mg 180 000
1-во място                    

0.59880 0.63600
2-ро място                  

0.62100 0.65448

23 L01DB07 Mitoxantrone
парентерална 

форма mg 6 000
1-во място                 

3.09000

24 L01XA01 Cisplatin 
парентерална 

форма mg 150 000
1-во място                       

0.21440

25 L01XA02 Carboplatin
парентерална 

форма mg 360 000 0.11500
2-ро място                   

0.11027
1-во място              

0.10700 0.11364

26 L01XA03 Oxaliplatin 
парентерална 

форма mg 180 000
2-ро място                 

0.21880 0.22580 0.29850
1-во място                

0.21540 0.24708

27 L01XC03 Trastuzumab 150 mg
парентерална 

форма mg 144 000
1-во място              

3.81580 5.16333 5.24133
2-ро място                

4.3440

28 L01XC03

Trastuzumab 150 mg  
/biosimilar/

парентерална 
форма mg 144 000

29 L01XC03

Trastuzumab 600 mg 
/5 ml

парентерална 
форма mg 432 000

1-во място               
5.37087

30 L01XC06 Cetuximab
парентерална 

форма mg 180 000
1-во място                

3.85500

31 L01XC07 Bevacizumab 100 mg
парентерална 

форма mg 168 000
1-во място                 

5.09320

32 L01XC07 Bevacizumab 400 mg
парентерална 

форма mg 576 000
1-во място                

5.09335

33 L01XC08 Panitumumab
парентерална 

форма mg 72000
2-ро място                  

7.50300
1-во място                  

7.49000

34 L01XC13 Pertuzumab
парентерална 

форма mg 100800
1-во място                
13.18088

35 L01XC14

Trastuzumab 
emtansine

парентерална 
форма mg 48000

1-во място                 
35.68640

36 LO1XC18 Pembrolizumab 
парентерална 

форма mg 102000
2-ро място                  
60.67800 60.78640

1-во място               
60.54270

37 L01XE01 Imatinib
перорална 

форма mg 2160000
1-во място                  

0.01111 0.01542
2-ро място                  

0.01500
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38 LO1XC 11 Ipilimumab 
парентерална 

форма mg 2400
1-во място                      
132.64800

39 L01XC21 Ramucirumab
парентерална 

форма mg 72000 8.03750
2-ро място                  

7.77900
1-во място                    

7.77780

40 L01XE02 Gefitinib
перорална 

форма mg 900 000
2-ро място                  

0.57820
1-во място                 

0.53168

41 L01XE03 Erlotinib
перорална 

форма mg 900 000 0.19670 0.43025
2-ро място                

0.19000
1-во място                

0.17390

42 L01XE04 Sunitinib
перорална 

форма mg 180 000
1-во място                     

6.16480
2-ро място               

6.16640

43 L01XE05 Sorafenib
перорална 

форма mg 2 688 000 0.27982
2-ро място                  

0.27948
1-во място                

0.27852

44 L01XE07 Lapatinib
перорална 

форма mg 2 100 000
2-ро място                 

0.10843 0.11263
1-во  място                       

0.10824

45 L01XE09 Temsirolimus
парентерална 

форма mg 3600
1-во място                
54.19067

46 L01XE10

Everolimus/5 mg, 10 
mg/

перорална 
форма mg 43 200

1-во място                  
9.13760 9.54533 11.82800

2-ро място                     
9.52968

47 L01XE12 Vandetanib
перорална 

форма mg 324 000
2-ро място                   

1.05422
1-во място                    

1.05173

48 L01XE13 Аfatinib
перорална 

форма mg 72800
1-во място                      

3.41821
2-ро място                  

3.41829

49 L01XE15 Vemurafenib
перорална 

форма mg 5160960
1-во място                   

0.20460

50 L01XE23 Dabrafenib
перорална 

форма mg 864 000 1.33564
2-ро място                  

1.32722
1-во място                 

1.32696

51 L01XE16 Crizotinib
перорална 

форма mg 900000
2-ро място                  

0.67615
1-во място                    

0.67584

52 L01XE17 Axitinib
перорална 

форма mg 26 880
2-ро място                  
26.01429

1-во място               
26.01000

53 L01XE11 Pazopanib
перорална 

форма mg 4 320 000 0.20438
2-ро място              

0.20431
1-во място                 

0.20220

54 L01XX17 Topotecan
перорална 

форма mg 600
1-во място                 
54.30400

55 L01XX17 Topotecan
парентерална 

форма mg 1 200
2-ро място               
15.25000

1-во място                  
15.19500

56 L01XX19 Irinotecan  
парентерална 

форма mg 300 000 0.22900 0.23580 0.24800
2-ро място                   

0.22680
1-во място             

0.22404

57 L01XX23 Mitotane
перорална 

форма mg 2 500 000

58 L01XX41 Eribulin 
парентерална 

форма mg 528
1-во място                  
822.00000

59 L01XX43 Vismodegib
перорална 

форма mg 151200
1-во място             

2.31570



Page 4

60 L01XX44 Aflibercept 
парентерална 

форма mg 80000
2-ро място                 

6.84600
1-во място             

6.74880

61 L01XX46 Olaparib
перорална 

форма mg 1 612 800
1-во място              

0.46021

62 L02BB04 Enzalutamide
перорална 

форма mg 1 344 000
2-ро място                  

1.36900
1-во място                  

1.36800

63 L02BX03 Abiraterone acetate 
перорална 

форма mg 9 000 000
1-во място                  

0.21532

64 L03AA02

Filgrastim(30 MIU/0.5 
ml)

парентерална 
форма amp. 1 000

1-во място                    
35.90000

2-ро място             
39.64800

65 L03AA13 Pegfilgrastim
парентерална 

форма mg 864
1-во място                         
156.06000 177.34333

2-ро място                 
159.40000

66 L03AA14 Lipegfilgrastim
парентерална 

форма mg 864 188.00000 188.53333
1-во място                  
186.66000

2-ро място                        
187.16292

67 L03AB04 Interferon Alfa-2 a
парентерална 

форма MIU 7 200
1-во  място               

7.49667

68 L03AX03

Mycobacterium bovis 
BCG (Baccilus 
Calmette - Guerin)

парентерална 
форма mg 11 250

2-ро място                  
3.25333

1-во място              
3.24800

69 M05BA06 Ibandronic acid 
парентерална 

форма mg 3 600

70 M05BA08 Zoledronic acid
парентерална 

форма mg 12 000
1-во място 

5.72500

71 M05BX04

Denosumab                      
/120 mg/ 1.7 ml/

парентерална 
форма mg 115 200

2-ро място                   
4.73900

1-во място                 
4.72500

72 N02AA01 Morphine
парентерална 

форма mg 600 000
1-во място                  

0.07200

73 N02AA01 Morphine 30 mg
перорална 

форма mg 3 600 000

74 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма-/modified-
release tablets/ mg 2 400 000

1-во място                  
0.01252 0.01558 0.01510

2-ро място            
0.01331

75 N02AA05 Oxycodone 
 перорална 

форма /capsules, 
hard/ mg 600 000

1-во място                 
0.01480

2-ро място              
0.01558 0.01670

76 N02AA08 Dehydrocodeine
перорална 

форма mg 4 320 000
1-во място             

0.00832

77 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 

перорална 
форма mg 480000 0.07080

1-во място               
0.06664

2-ро място            
0.06912

78 N02AA55

Oxycodone 
hydrochloride/ 
Naloxone 

перорална 
форма mg 600 000 0.07080

1-во място                
0.06664

2-ро място              
0.07056

79 N02AX02 Tramadol
перорална 

форма mg 4 800 000
2-ро място             

0.00239
1-во място               

0.00235

80 N02AX52

Tramadol 75 mg+ 
Paracetamol

перорална 
форма tabl. 24000

1-во място               
0.32800

2-ро място            
0.33000
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81 N02AB02 Pethidine
парентерална 

форма mg 600 000
1-во място          

0.01680

82 N02AB03 Fentanyl 50 mcg/h пластир mcg/h 150 000
1-во място               

0.09312 0.09396
2-ро място                  

0.09328

83 N02AB03 Fentanyl 75 mcg/h пластир mcg/h 150 000
1-во място                 

0.09400 0.09733
2-ро място               

0.09504

84 N02AB03 Fentanyl 100 mcg/h пластир mcg/h 300 000
1-во място                

0.09400 0.09580
2-ро място                

0.09508

85 N02AE01
Buprenorphine 35 
mcg/h пластир mcg/h 42000

2-ро място               
0.12800 0.13333

1-во място                 
0.12617

86 N02AE01
Buprenorphine 52,5 
mcg/h пластир mcg/h 63000

2-ро място               
0.12800 0.13331

1-во място               
0.12579

87 N02AE01
Buprenorphine 70 
mcg/h пластир mcg/h 84000

2-ро място              
0.12700 0.13330

1-во място            
0.12557

88 N02AB03 Fentanyl
перорална 

форма                  
sublingual tablets/ mcg 383040

2-ро място                  
0.09500

1-во място                  
0.09417

89 V03AF03

Calcium folinate 10 
mg/ ml 5 ml

парентерална 
форма mg 500 000

1-во място                  
0.12000

90 V03AF03

Calcium folinate 10 
mg/ml 10 ml

парентерална 
форма mg 500 000

1-во място              
0.12000

91 V03AF03

Calcium folinate 10 
mg/ml   50 ml

парентерална 
форма mg 500 000

92 V03AF03

Calcium folinate 10 
mg/ml 100ml

парентерална 
форма mg 1 200 000

93 A04AA01  Ondansetron
парентерална 

форма mg 120 000
1-во място                

0.15625 0.20750
2-ро място              

0.16950

94 A04AA05 Palonosetron
парентерална 

форма

0,250M
G/ 1 
AMP. 300

1-во място               
44.40000

95 L01XE21 Regorafenib
перорална 

форма mg 40320
2-ро място                

1.45800 1.47607
1-во място              

1.44400

96 L01XE33 Pablociclib
перорална 

форма mg 31500
1-во място                

2.83410

97 L01XC17 Nivolumab
парентерална 

форма mg 6000
1-во място                
24.32400

98 L01XE35 Osimertinib
перорална 

форма mg 26880
1-во място                  

6.34438

99 L01XC27 Olaratumab
парентерална 

форма mg 41040
1-во място             

5.97789

100 L01XC32 Alezolizumab
парентерална 

форма mg 288000
1-во място            

7.39554

101 L01XE36 Alectinib
перорална 

форма mg 2016000
1-во място            

0.30531

102 V03AF01 Uromitexan
парентерална 

форма mg 1200000
1-во място            

0.04881
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103 L01BC59
Trifluridine 20 mg 
/Tipiracil 8.19 mg

перорална 
форма tabl. 1200

1-во място             
76.01500

2-ро място            
76.38000

104 L01BC59
Trifluridine 15 mg 
/Tipiracil 6,14 mg

перорална 
форма tabl. 600

1-во място              
56.86000

2-ро място             
56.99400

Забележка:

1.Оферираният продукт по обособена позиция   №37   следва да е предназначен за прилагане при МКБ -C-16;17;18;44
2.Когато за даден лекарствен продукт са регистрирани различни количества на активното лекарсвено вещество в ПЛС ,
участникът е длъжен да оферира цени за всяко едно от тях.
3.За обособена позиция № 1 -1000 IU = 1 DDD
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