
ПРОТОКОЛ №2 

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" ЕООД“, гр. Враца. 

На 19.05.2021 г. от 11:00 часа, комисия в състав: 

Председател: 

1. Мариела Николаева Чанталийска – магистър фармацевт;  

Членове: 

2. Светлин Красимиров Симеонов – правоспособен юрист; 

3. Таня Пешковска – Мирнов – Директор ФИД 

Съгласно протокол № 1 комисията насрочи и изпрати покана за провеждането на 
електронен търг с начален час - 12:19 часа на 11.05.2021 г. След провеждането на 
Електронния търг, който приключи на 18.05.2021г. в 14:17 ч., комисията изтегли 
генериран от системата файл, който съдържа таблица на ексел с класирането на 
участниците след проведения търг. Таблицата с класирането на участниците е приложена 
по-долу. 

 
Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения и класиране на 

офертите на допуснатите участници. 
 
Възложителят ще възложи обществената поръчка въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена по критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за  всеки един 
лекарствен продукт от настоящата процедура по вътрешен конкурентен избор въз основа 
на Рамково споразумение № РД-11-24/18.01.2021 г. 

 
На първо място се класира този участник, в чиято оферта е предложена най-ниска 

цена за доставка на съответното лекарство според класирането в долупосочената таблица 
след проведен електронене търг от настоящата процедура по вътрешен конкурентен 
избор. Останалите участници се класират в низходящ ред, съгласно предложената от тях 
цена. 
 

 
Комисията извърши оценка на офертите по обявения критерий, като в резултат, 
единодушно 



РЕШИ: 
 
 Класирането на допуснатите участници, съгласно обявения критерий е, както 
следва: 
 

Анатомо-
терапевтичен 
код /АТС-
код/ 

Международно 
непатентно 
наименование 
/INN/ 

Референтна 
стойност за 
1 бр. мярка 
съгласно 
ПЛС 

Необходим 
брой 
мярки 

Класиране Ед цена за 
единица 
мярка без 
ДДС 

Ед цена за 
единица 
мярка с 
ДДС 

L01BA01 Methotrexate 1,150670 2000 1."МЕДЕКС" ООД  
2."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 

0,955063  
0,955333 

1,146076  
1,146400 

L01XC02 Rituximab 3,337880 60000 1."РОШ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

2,425400 2,910480 

L04AA40 Cladribine 384,327250 100 1."ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД 

320,272708 384,327250 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания според таблицата 
по-горе участник на първо място   

С настоящия протокол комисията приключи своята работа и предава всички документи по 
обществената поръчка на възложителя. Заседанието на комисията приключи в 13:00 часа 
на 19.05.2021 г. 

КОМИСИЯ:  

Председател: 

1. Мариела Чанталийска; 

Членове: 

2. Светлин Симеонов; 

3. Таня Пешковска – Миронов; 

 

 


