
ПРОТОКОЛ №1 

от 

дейността на комисия, назначена със Заповед № 58/26.04.2021 г. за провеждане на 
вътрешен конкурентен избор съгласно Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. и 
покана с изходящ № 369/15.04.2021 г. с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по 
Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Христо Ботев" 
АД, гр. Враца“ 

На 26.04.2021 г. от 10:00 часа, комисия в състав: 

Председател: 

1. Мариела Николаева Чанталийска – магистър фармацевт;  

Членове: 

2. Светлин Красимиров Симеонов – правоспособен юрист; 

3. Таня Пешковска – Мирнов – Директор ФИД 

пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти. 

 

В определения срок са постъпили оферти от следните участници: 

 
1. "МЕДЕКС" ООД 
2. "РОШ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
3. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
 

 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на представените 
документи в офертата на участника, установяващи съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

При извършената проверка бе установено следното: 

 По отношение на представените от всички участници прикачени файлове на 
попълнен ЕЕДОП, не са констатирани липси/непълноти на информацията. Представените 
ЕЕДОП-и от участниците са попълнени в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя. 



 Комисията приключи работата си по разглеждане на представените документи в 
офертите на участника, установяващи съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. 

Комисията взе решение да допусне всички участници до разглеждане на 
техническите им предложения. По отношение на представената информация в 
техническото предложение на участниците, комисията констатира, че: 

1. участникът „МЕДЕКС" ООД е декларирал и се е съгласил е условията на възложителя в 
техническото предложение. 

2. участникът „РОШ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е декларирал и се е съгласил е условията на 
възложителя в техническото предложение. 

3. участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД е декларирал и се е съгласил е условията на 
възложителя в техническото предложение. 

В резултат на извършената преценка комисията допусна до следващ етап на 
отваряне на ценовите предложения всички участници. 

Налични са следните ценови предложения: 

 
1. „МЕДЕКС" ООД 

Предлагани ценови параметри 

АТС INN 
Начин на 
приложение Забележка 

Мярк
а Статус 

Ед.цена 
без ДДС 

Ед.цена 
с ДДС 

L01BA0
1 

Methotrexa
te парентерална 

Solution for 
injection mg 

Валиде
н 0,955063 1,146076 

 

2. „РОШ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Предлагани ценови параметри 

АТС INN 

Начин на 
приложени
е Забележка 

Мяр
ка Статус 

Ед.цена 
без 
ДДС 

Ед.цен
а с 
ДДС 

L01XC
02 

Rituxim
ab 

парентерал
на 

concentrate for solution for 
infusion МКБ М05,М06 mg 

Валид
ен 

2,42540
0 

2,9104
80 

 
 
3. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

 



Предлагани ценови параметри 

АТС INN 
Начин на 
приложение Забележка 

Мярк
а Статус 

Ед.цена 
без ДДС 

Ед.цена с 
ДДС 

L01BA0
1 

Methotrexa
te парентерална 

Solution for 
injection mg 

Валиде
н 0,955333 1,146400 

L04AA
40 Cladribine 

перорална 
твърда mg 

Валиде
н 320,272708 

384,3272
50 

 
 
Комисията взе решение и изпрати покана за електронен търг до участниците. 

Поканата е автоматично генериран документ в електронната система и съдържа резултата 
от първоначалната оценка на всяка оферта, реда за свързване към използваното 
електронно оборудване, дата и час за начало на електронния търг - 11.05.2021 г., 12:19 
часа, стъпката за наддаване - 0,05 % (равна на определената от министъра на 
здравеопазването), както и начина на приключване на електронния търг на 18.05.2021 г., 
14:17 ч. 

Заседанието на комисия приключи в 10:30 часа на 26.04.2021 г. 
 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

1. Мариела Николаева Чанталийска 

Членове: 

2. Светлин Красимиров Симеонов  

3. Таня Пешковска – Миронов  

 


