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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 54/26.03.2021г. 

 
 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение №РД-11-24 от 
18.01.2021г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на 
централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"  и  Покана с изх.№374 от 
15.02.2021г., с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, като взех 
предвид протокола от работата на комисията от 26.02.2021г., в който е предложено 
класирането на участниците в процедурата,  

 
Р Е Ш И Х: 

 
I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен 
конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от 
Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, както следва: 

А. Класира на първо място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствен продукт от Приложение 
№1 с номер по ред - №2;  

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – за лекарствен продукт от Приложение №1 с 
номер по ред - № 1; 

Определя същите за изпълнители в процедурата по вътрешен конкурентен избор 
за  доставка на лекарствени продукти.  

Мотиви: Участниците са класирани на първо място съобразно критерия за оценка 
на офертите. Те предлагат най-ниските цени за изпълнение на ОП, а документите, 
свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и 
удостоверяват годността им за изпълнение на поръчката.  

 
Б. Класира на второ място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 
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1. „Алта Фармасютикълс“ ЕООД – гр.София – за лекарствен продукт от 
Приложение №1 с номер по ред - №2; 

 
В. Класира на трето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-
терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за 
нуждите на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена 
позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.“, с рег.№ 00080-
2020-0004 в АОП на Министъра на здравеопазването, следните участници: 

1. „Фьоникс фарма“ ЕООД – гр.София  – за лекарствен продукт от Приложение 
№1 с номер по ред - №2; 
 
II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка участниците, 
класирани на първо място, както следва: 

1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София – за лекарствен продукт от Приложение 
№1 с номер по ред - №2;  

2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна – за лекарствен продукт от Приложение №1 с 
номер по ред - № 1; 
III. ОПРЕДЕЛЯМ срокове на всеки договор за възлагане на обществената поръчка 
за доставка на лекарствени продукти по съответните номера по ред с определените за 
изпълнители участници, както следва: 
1. „Софарма трейдинг“ АД – гр.София  
1.1. договорът 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 е със срок до 31.12.2021г. за лекарствен продукт 
от Приложение №1 с номер по ред - № 2;  
2. „Фармнет“ ЕАД – гр.Варна 
2.1. договорът влиза в сила от 01.07.2021г., тъй като в резултат на проведената 
процедура са постигнати цени, които са по-високи от сега действащите такива на 
лекарствените продукти по сключените от КОЦ-Стара Загора ЕООД договори със 
същият предмет  и е със срок до 31.12.2021г. за лекарствен  продукт  от Приложение 
№1 с номер по ред - № 1;  
 
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.) настоящото 
решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На 
основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.)  и чл. 24, ал. 1, т. 2 
(ред. действаща до 01.04.2020  г.)  от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки  същото да бъде публикувано в електронната преписка на 
обществената поръчка в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД на следния адрес: 
http://oncosz.com/?page_id=6700, както и в Електронната система  в деня на 
изпращането му. 

 
V. Неразделна част от настоящото решение е Приложение № 1. 

 

mailto:press@mh.government.bg
http://oncosz.com/?page_id=6700


гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 

e-mail: press@mh.government.bg 
www.mh.government.bg 

VI.  Настоящото решение може да бъде обжалвано на основания чл. 197, ал. 1, т. 7, 
буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред 
Комисията за защита на конкуренцията. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  /п/ 

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
 
Управител 
Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД 
Румяна Ставрева, държавен експерт в дирекция „ОП“   ……………………(подпис) 
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№ по 
ред

Об.п
озиц
ия №

Анатомо-
терапевтич

ен код 
/АТС-код/

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./

Забеле
жка МКБ

Референтна 
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 L01XC18 Pembrolizumab парентерална mg C34.0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       60,968200 190400 1.Фармнет ЕАД 1.Фармнет ЕАД 49,747991 59,697589

2 2 L01XE23 Dabrafenib перорална твърда mg C43.0,                                                                                                                                                                                                                                 1,250799 1080000

1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД
2."АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
3."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 
АД
2."АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛС" 
ЕООД
3."ФЬОНИКС ФАРМА" 
ЕООД

0,992477 
0,992972 
0,996952

1,190972 
1,191566 
1,196342

Класиране по процедура 'Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение №РД-11-24 от 18.01.2021г.' с отчитане на цените, 

постигнати след провеждането на електронен търг

Приложение № 1

към Решение № 54 от 26.03.2021г.


	ок.Решение за определяне на изпълнител-РД-11-24
	V. Неразделна част от настоящото решение е Приложение № 1.
	VI.  Настоящото решение може да бъде обжалвано на основания чл. 197, ал. 1, т. 7, буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

	Прил.1 - Решение-Класиране_след търг_РД-11-24
	Обособена позиция 2
	Обособена позиция 2 - Raw данни


