
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  
СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 

 
 гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович 

№15,тел042/627125,факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Настоящият протокол е изготвен от комисия в състав: 
Председател: Петя Александрова – „Ръководител финансов отдел“  
Членове: 1. Маг. фарм. Цветана Кирева – Управител Болнична аптека 

     2. Николай Кирев – юрист  
назначена със Заповед № 80/ 26.05.2021г. на д-р Петьо Вълчев Чилингиров – управител 
на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора“ ЕООД за провеждане на вътрешен 
конкурентен избор за определяне на изпълнител по Покана с изх. № 831/ 13.05.2021г. с 
предмет: „Доставка на противотуморен лекарствен продукт с „Анатомо-
терапевтичен код /АТС-код/ код L01XE35, Международно непатентно 
наименование /INN/ - Osimertinib, лекарствена форма - перорална твърда, за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.“. 

На 26.05.2021 г. в 13:00 часа комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 
постъпилите оферти в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за 
нуждите на лечебните заведения в Р. България (Електронната система). 

Покана с изх. №831/13.05.2021г. на възложителя е изпратена до следните 
участници: 

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – гр.София, ЕИК: 103267194, със седалище и 
адрес на управление гр. София,  ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, 
Сграда А, ет.12; 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД– гр.София, ЕИК: 203283623, със седалище и адрес 
на управление гр. София,  район Студентски, ул. Околовръстен път №199А. 

До крайния срок за получаване на оферти 25.05.2021г. – 23:59 часа в 
електронната система са постъпили следните оферти: 

1. Оферта № О 12611/ 13.05.2021г. – 15:50ч. от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
2. Оферта № О 13801/ 25.05.2021г. – 08:02ч. от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

      След узнаване на участниците, членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, чл. 51 ал.9 и ал. 13, и чл.52 ал.2 от ППЗОП. 
      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 всички участници са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на 
ОП. 



 

         След това комисията пристъпи към разглеждане на 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 разгледа ценовите предложения от офертите на допуснатите 

участници и извърши първоначалната им оценка съобразно критерия „най-ниска цена“. 
За целта се състави таблица - приложение № 1. В резултат на това 

 
 

 

РЕШИ: 
 

1. Ценовите предложения на всички участници отговарят на изискванията на 
ЗОП, ППЗОП документацията на ОП и предварително обявените условия. 

2. Оценява и класира участниците съобразно посоченото в таблица - приложение 
№ 1. 

3. Да се проведе електронен търг с начало 01.06.2021 г. – 08:00 часа и край 
07.06.2021 г. – 10:05 часа, като се изпрати покана за него до всички участници. 

На 27.05.2021 г. поканата за електронният търг бе изпратена до всички участници.  
След приключването му на определените дата и час се постигнаха цени, посочени 

в таблица - приложение № 2. 
 

РЕШИ: 
 

1. Оценява и класира участниците съобразно посоченото в таблица - приложение  
№ 2. 

2. Класира участниците на първо място и следващите го места съобразно 
посоченото в таблица - приложение № 2. 

3. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД  да сключи договор 
за възлагане на ОП с класирания на първо място участник Софарма 
трейдинг“ АД като договорът с него влиза в сила от датата на сключването 
му, тъй като в резултат на проведената процедура са постигнати цени, равни 
или по-благоприятни от сега действащите такива на лекарствените продукти 
по сключените от КОЦ-Стара Загора ЕООД договори със същият предмет  и 
следва да бъде със срок до 31.12.2021г. 

 
 
Мотиви: Участникът е класиран на първо място съобразно критерия за оценка на 

офертите. Той предлага най-ниските цени за изпълнение на ОП, а документите, 



свързани с личното му състояние и съответствие с критериите за подбор са редовни и 
удостоверяват годността му за изпълнение на поръчката. 
          Комисията приключи работата си по този протокол на 09.06.2021 г. 
 Действията на комисията по извършването на подбора на участниците, 
разглеждане, оценяване и класиране на всяка от офертите, както и предложенията ѝ за 
вземане на решения от възложителя, са подробно описани в този протокол. 
 Настоящият протокол заедно с цялата събрана и изготвена документация в хода 
на ОП се предават на възложителя. 
  

 КОМИСИЯ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
                               Петя Александрова………………….* 
 

            ЧЛЕНОВЕ: 
                                          1. Цветана Кирева……………………* 
                                          2. Николай Кирев…………………….* 
 
Дата на предаване/приемане: 10.06.2021 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ………………..* 

                                                              / Петя Александрова/ 

УПРАВИТЕЛ:…………………………………………..* 

                                                 / д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
 

Настоящият протокол е утвърден съгласно указанията на Министъра на 
здравеопазването на 11.06.2021 г. 
 

УПРАВИТЕЛ:…………………………………………..* 

                                                 / д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 
 
 

                           *Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679                                                               
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Об.позиц
ия №

Анатомо‐
терапевт
ичен код 
/АТС‐
код/

Международ
но 

непатентно 
наименовани

е /INN/
Начин на 

приложение

Мярка 
/mg, 

tabl., ml./
Забеле
жка МКБ

Референт
на 

стойност 
за 1 бр. 
мярка 

съгласно 
ПЛС

Необходим 
брой мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 
мярка без 

ДДС

Ед цена за 
единица 
мярка с 
ДДС

1 2 L01XE35 Osimertinib перорална твърда mg C34.0,         5,629770 322560

1."СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

4,691475 
4,691475

5,629770 
5,629770

Класиране по процедура '„Доставка на противотуморен лекарствен продукт с „Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ код L01XE35, 
Международно непатентно наименование /INN/ - Osimertinib, лекарствена форма - перорална твърда, за нуждите на „Комплексен 
онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.“' с 

отчитане на цените, постигнати при отварянето на ценовите предложения

Приложение №1 към протокол от 26.05.2021г.



№ по 

ред

Об.пози
ция №

Анатомо‐
терапевтич
ен код /АТС‐

код/

Международ
но 

непатентно 
наименовани

е /INN/
Начин на 

приложение

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./

Забележ
ка МКБ

Референтна 
стойност за 1 
бр. мярка 

съгласно ПЛС

Необходи
м брой 
мярки Класиране Участници

Ед цена за 
единица 
мярка без 

ДДС

Ед цена за 
единица 
мярка с 
ДДС

1 2 L01XE35 Osimertinib перорална твърда mg

C34.0,         
C34.1,         
C34.2,         
C34.3,         
C34.8,         
C34.9 5,629770 322560

1‐во място ‐ 
"Софарма 
Трейдинг" АД;  
2‐ро място 
"Фьоникс 
Фарма" ЕООД 

1."СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД
2."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД

4,661072 
4,665736

5,593286 
5,598883

Класиране по процедура '„Доставка на противотуморен лекарствен продукт с „Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ код L01XE35, 
Международно непатентно наименование /INN/ - Osimertinib, лекарствена форма - перорална твърда, за нуждите на „Комплексен онкологичен 
център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.“' с отчитане на цените, 

постигнати след провеждането на електронен търг

Приложение №2 към протокол от 26.05.2021г.
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