
“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     № 1 
 

Днес 10.12.2019г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 
злокачествени заболявания по обособени позиции” определена със Заповед № 
185/10.12.2019г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: д-р Татяна Тодорова - Андреева – началник ОМО 
     д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
                Антония Дърмонова – мед.сестра в Болнична аптека 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 154/28.10.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0009.  

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 са постъпили 4 оферти, които видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията са: 
1. Вх. № 3762/05.12.2019г. 10.50ч. – „МЕДЕКС” ООД – гр. София 
2. Вх. № 3773/06.12.2019г. 11.37ч. – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София  
3. Вх. № 3792/09.12.2019г. 09.10ч. – „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
4. Вх. № 3808/09.12.2019г. 10.20ч. – „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните 
непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им 
по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от 
тях. Комисията извърши справка в ТР на АВ за актуалното състояние на всеки участник. С това 
приключи публичната част от работата на комисията.  

След това комисията разгледа техническите предложения от офертите. След внимателно 
запознаване със съдържанието им и съобразяване с изискванията на ЗОП, ППЗОП, 
документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на ЗОП, 

ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия. 
2. Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички участници. 
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от офертите на 

участниците. 
В резултат на това тя 

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

обявените условия ценовите предложения на всички участници. 
Комисията състави таблица - приложение № 1, в която отрази ценовите предложения на 

участниците.  
След това тя извърши оценяване и класиране на офертите съобразно избрания критерий, 

което отрази в таблица - приложение № 2. В резултат на това  
РЕШИ: 

1. Класира участниците съобразно посоченото в таблица – приложение № 2. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на 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 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 
- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – 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 

„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност, поради което на основание чл.61 т.5 
ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 работни дни от получаване на искането за 
това да представи на комисията нов eЕЕДОП, предназначен за настоящата ОП. Наред с 
останалата изискуема информация, той следва да съдържа обхвата на представителната власт на 
пълномощника Ромео Владимиров Милков и да бъде подписан от него и тримата управители на 
дружеството. 

3. Искането по предходната точка да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 10.12.2019г. 

 
 

Комисия: 
 
 
Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

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

                д-р Д. Кирова – ……………………… /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                 
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Приложение № 1
към Протокол № 1 от 10.12.2019г.

"Медекс " ООД "Софарма 
Трейдинг" АД

"Фьоникс 
Фарма" ЕООД

"Рош България" 
ЕООД

Предложена цена за ед. мярка 
с ДДС  от колона 6 до пети 

знак след десетичната запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 до 
пети знак след десетичната 

запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 

до пети знак след 
десетичната запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 до 
пети знак след десетичната 

запетая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 L01XC13 Pertuzumab парентерална форма mg 151200 13.18089

2 2 L01XX43 Vismodegib перорална форма mg 100800 2.31570

3 3 L01XE21 Regorafenib перорална форма mg 302400 1.43850 1.43039 1.42854

4 4 L01XE33 Palbociclib перорална форма mg 141750 1.93600 1.93864 1.93554

5 5 L01XE35 Osimertinib перорална форма mg 67 200 5.85473

6 6 L01BC59
Trifluridine 20 mg 
/Tipiracil 8.19 mg перорална форма tabl. 6000 75.11900 75.10320

7 7 L01BC59
Trifluridine 15 mg 
/Tipiracil 6,14 mg перорална форма tabl. 3000 56.35900 56.34900

8 8 L01XX46 Olaparib    tabl. перорална форма mg 705 600 0.70387

9 9 L01XE42 Ribociclib перорална форма mg 453 600 0.42976 0.43214

10 10 L01XE25 Trametinib перорална форма mg 2880 140.25000 140.60000

ТАБЛИЦА С ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ по 
ред ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   /INN/
лек. Форма ед.мярка количество  до

Обосо
бена 

позици
я №

Предложение на участника



Приложение № 2
към Протокол № 1 от 10.12.2019г.

"Медекс " ООД "Софарма 
Трейдинг" АД

"Фьоникс 
Фарма" ЕООД

"Рош България" 
ЕООД

Предложена цена за ед. мярка 
с ДДС  от колона 6 до пети 

знак след десетичната запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 до 
пети знак след десетичната 

запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 

до пети знак след 
десетичната запетая

Предложена цена за ед. 
мярка с ДДС  от колона 6 до 
пети знак след десетичната 

запетая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 L01XC13 Pertuzumab парентерална форма mg 151200
1-во място                     
13.18089

2 2 L01XX43 Vismodegib перорална форма mg 100800
1-во място               

2.31570

3 3 L01XE21 Regorafenib перорална форма mg 302400 1.43850
2-ро място                  

1.43039
1-во място                       

1.42854

4 4 L01XE33 Palbociclib перорална форма mg 141750
2-ро място               

1.93600 1.93864
1-во място                  

1.93554

5 5 L01XE35 Osimertinib перорална форма mg 67 200
1-во място                   

5.85473

6 6 L01BC59
Trifluridine 20 mg 
/Tipiracil 8.19 mg перорална форма tabl. 6000

2-ро място                 
75.11900

1-во място                   
75.10320

7 7 L01BC59
Trifluridine 15 mg 
/Tipiracil 6,14 mg перорална форма tabl. 3000

2-ро място                   
56.35900

1-во място                  
56.349

8 8 L01XX46 Olaparib    tabl. перорална форма mg 705 600
1-во място                     

0.70387

9 9 L01XE42 Ribociclib перорална форма mg 453 600
1-во място                       

0.42976
2-ро място                 

0.43214

10 10 L01XE25 Trametinib перорална форма mg 2880
1-во място                       
140.25000

2-ро място                    
140.60000

ТАБЛИЦА С КЛАСИРАНЕ 

№ по 
ред ATC КОД

Международно 
непатентно 

наименование   /INN/
лек. Форма ед.мярка количество  до

Обосо
бена 

позици
я №

Предложение на участника
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