
ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия назначена със Заповед № 048 / 07.05.2019 г. 
на изпълнителния директор на „СБАЛО-Хасково” АД, за провеждане на 

открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за 
нуждите на „СБЛЛО - Хасково ” ЕООД по 5 номенклатурни единици,заплащани от НЗОК”

на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 
Решение за откриване на процедура № 419 / 29.03.2019 г., 

публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 03.04.2019 г., в РОП на 01.04.2019 г.

На 05.06.2019 г. в 13:30 часа, в гр. Хасково в административната сграда на „СБАЛО- Хасково” 
ЕООД находяща се на бул.”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

Председател:

Адвокат Тома Пламенов Найденов -  адвокат при АК -Хасково 

Членове:

1. Генадий Тодоров Найденов - магистър -  фармацевт Ръководител аптека при „СБАЛО-Хасково” 
ЕООД

2. Стоил Бойчев Бойчев -лекар онколог при СБАЛО Хасково ЕООД

3. Ивайла Петрова Ребрева- пом.фармацевт аптека при „СБАЛО-Хасково” ЕООД

4. Елена Георгиева Петрова -счетоводител при „СБАЛ-Хасково” ЕООД

На публичното заседание на комисията не присъстват участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри” от 
офертите на допуснатите участници (по реда на постъпване на офертите), а именно:

1. ОФЕРТА С ВХ. № 535/25.04.2019Г. -  09:50 ЧАСА НА „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
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Участникът е представил оферта за номенклатурни единици №1 и №2

При отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията 
оповести предложените от участника ЦЕНИ, които се отразиха в Таблипа№1.

2. ОФЕРТА С ВХ. № 563/03.05.2019 -  09:30 часа на „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД

Участникът е представил оферта за номенклатурни единици №4 и №5

При отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията 
оповести предложените от участника ЦЕНИ, които се отразиха в Таблица№1.

3. ОФЕРТА С ВХ. № 564/03.05.2019 -  10:00 часа на „ЕКОФАРМА” ЕООД

Участникът е представил оферта за номенклатурни единици №3

При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията оповести 
предложените от участника ЦЕНИ, които се отразиха в Таблипа№1.

* В Таблица №1 (Обособена позиция №1: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен 
лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД") и Таблица №2 (Обособена позиция 
№2: „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на 
„ СБАЛО - Хасково ” ЕООД") са посочени общите стойности без ДДС за 1 година (за номенклатурна 
единица..

С изпълнението на тези действия публичната част на заседанието приключи в 14:30 часа.

II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа ценовите предложения на 
участниците за съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП 
и установи, че:

1. Ценовото предложение за номенклатурни единици №1 и №2 на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
- подписано и подпечатано от представляващите дружеството, е представено съобразно предвидения 
в документацията за участие образец (на хартиен и оптичен носител).
2. Ценовото предложение за номенклатурни единици №4 и №5 на „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД - подписано и подпечатано от представляващия дружеството, е представено съобразно 
предвидения в документацията за участие образец (на хартиен и оптичен носител).
3. Ценовото предложение за номенклатурни единици №3 на „ЕКОФАРМА” ЕООД - подписано и 
подпечатано от представляващия дружеството, е представено съобразно предвидения в 
документацията за участие образец (на хартиен и оптичен носител).

III. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа ценовите предложения на 
участниците, за съответствие на оферираните лекарствени продукти с държавно регулираната цена

[2]



съгласно чл.261а от ЗЛПХМ (референтна стойност, колона "М" от Позитивен лекарствен списък) и 
установи следното:

1. ..РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Предложени са цени за номенклатурни единици №1 и №2 
Предложените от участника цени не надвишават пределно допустимата.
2. ..ФЬОНИКС ФАРМА”

Предложени са цени за номенклатурни единици №4 и №5 
Предложените от участника цени не надвишават пределно допустимата.

3. ..ЕКОФАРМА” ЕООД

Предложени са цени за номенклатурни единици №3
Предложените от участника цени не надвишават пределно допустимата.

Забележка:
В документацията за участие и в проекта на договора, Възложителя е посочил: 
в случай, че в срока на договора държавно регулираната цена съгласно чл.261а от ЗЛПХМ на някои 
от лекарствените продукти стане по-ниска от договорената, Изпълнителят е длъжен 
своевременно да промени цената, на която доставя съответните лекарствените продукти, в 
съответствие с определената цена в Позитивния лекарствен списък, считано от датата на 
промяна. В случай, че не уведоми Възложителя писмено в 5-дневен срок за промяната и не промени 
цената, Възложителят ще заплаща лекарствените продукти по променената цена, считано от 
датата на съответната Актуализация на Позитивния лекарствен списък.

IV. Комисията пристъпи към проверка на съответните ценови предложения в офертите на 
участниците за необходимостта от изискване на подробна писмена обосновка за начина на 
образуването им. Видно от Таблиците №1 с ценовите предложения на участниците, неразделна част 
от настоящия протокол комисията установи, че не са налице предпоставки за прилагане на чл.72 от 
ЗОП

С това работата на комисията приключи.

Неразделна част от настоящия протокол е Таблиии№1 (с ценови предложения на участниците):

1, Таблица №1

Настоящия протокол се състави на 10.06.2019г., копие от него ще се изпрати на всички участници в 
процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на 
интернет страницата на „СБАЛО-Хасково” ЕООД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.
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Председател:

Тома Пламенов Найденов ! 

Членове:

1.Генадий Тодоров Найдеь

2. Стоил Бойчев Бойчев *

3. Ивайла Петрова Ребрев;

4. Елена Георгиева Петро)

Комисия в състав:

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД



ТАБЛИЦА №1
„Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на 

„СБАЛО - Хасково” ЕООД по 5 номенклатурни единици ,заплащани от НЗОК"
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1 L01XE36 Alectinib 444 523.79
2 L01XC32 Atezolizumab 798 718.32

3 V03AF01 Mesna 2 440.90
4 L01XC17 Nivolumab 42 348.80
5 L01XC17 Nivolumab 211 744.00

Комисия в състав: 

Председател:
Тома Пламенов Найденов

Членове:
1. Генадий Тодоров Найдг

2. Стоил Бойчев Бойчев*...

3. Ивайла Петрова Ребрев

4. Елена Георгиева ПетроЕ

* Заличена информация на основание чл. 2 отЗЗЛД


