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                                           Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РД-210 

Град Русе, 12.10.2020 г. 

 

На основание чл.108, т.1 и т.4, чл.109, чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, и въз основа на доклад 

(вкл. изложените мотиви) за резултатите от работата на комисия, назначена със заповед РД-

155/21.07.2020 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите 

на КОЦ - Русе ЕООД по три обособени позиции”, открита с Решение № РД-127 от 12.06.2020 г. 

на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в РОП - ID № 983761 по партида 00281-

2020-0003, публикувано обявление в ОВ на ЕС под номер 281362 в брой S 116  от 17.06.2020 г. и 

в РОП под № 983767, частично прекратена с Решение № РД-154/20.07.2020 г., публикувано 

Обявление за възложена поръчка в РОП - ID № 989661, връзка към електронната преписка в 

профила на купувача: https://kocruse.com/00281-2020-0003 

  

ОБЯВЯВАМ: 

 І. КЛАСИРАНЕТО на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - Русе ЕООД по 

три обособени позиции”, открита с Решение № РД-127 от 12.06.2020 г. на Управителя на КОЦ-

Русе ЕООД, номер на документа в РОП - ID № 983761 по партида 00281-2020-0003, публикувано 

обявление в ОВ на ЕС под номер 281362 в брой S 116 от 17.06.2020 г. и в РОП под № 983767, 

частично прекратена с Решение № РД-154/20.07.2020 г., публикувано Обявление за възложена 

поръчка в РОП - ID № 989661, съгласно критерия “Най-ниска цена”, по номенклатури, съгласно 

2 бр. таблици – класиране по ОП № 2 и ОП № 3, неразделна част от решението. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ участника, класиран на първо място по номенклатура, съгласно 

таблица, неразделна част от решението, за изпълнител на обществената поръчка. 

Две или повече оферти са класирани на първо място за:  

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 16 – Участници ФЬОНИКС ФАРМА EООД и 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 134 - Участници Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД, 

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД и ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 173 - Участници ФАРКОЛ АД и СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 187 - Участници ФЬОНИКС ФАРМА АД и 

ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД. 

С цел определяне на изпълнител между офертите, класирани на първо място, комисията е 

провела жребий. Въз основа на проведения жребий, определям за изпълнител: 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 16 – СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 134 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 173 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 187 - ФЬОНИКС ФАРМА АД. 

ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ от процедурата следните участници: 

1. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 1 – 

ФАРКОЛ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 50, Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 33, по следните мотиви: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

http://www.kocruse.com/
https://kocruse.com/00281-2020-0003


  

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 1 - ФАРКОЛ АД е предложил да доставя лекарствени продукти по 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 50, по цена, по-висока от регулираната цена по 

Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна 

стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

2. В документацията за обществена поръчка възложителят е обявил, че Обособена позиция № 

3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС”, включва лекарствени продукти, които са включени 

в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, 

актуален към 02.06.2020 г. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура 

№ 33, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Metoclopramide.  Участникът е предложил лекарствен продукт Cerucal 10 mg 

tabl. x 50 , който не е включен в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани 

по лекарско предписание, актуален към 02.06.2020 г. 

2. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 2 - 

Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 105, 154, по 

следните мотиви: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 2 - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 105, 154, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

3. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 3 – 

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 81, 92, 105, 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 9, 16, по следните мотиви: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 3 - ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 81, 92, 105, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

2. В документацията за обществена поръчка възложителят е обявил, че Обособена позиция № 

3 – „Лекарствени продукти, невключени в ПЛС”, включва лекарствени продукти, които са включени 

в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, 

актуален към 02.06.2020 г. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура 

№ 9, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Loperamide. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, 

Номенклатура № 16, възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно 

непатентно наименование /INN/ - Flavonoids,expressed as Hesperidin 10%+Diosmin 90%+micronized 

and purified flavonoic fr.quant.correspon-ding to 500. Участникът е предложил лекарствен продукт 

ДИОСМИНОЛ ТАБЛ. 500 МГ Х 60, който не е включен в Регистъра на пределните цени на 

лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, актуален към 02.06.2020 г. 

4. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 4 - 

МЕДОФАРМА ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 133, по следните 

мотиви: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 4 - МЕДОФАРМА ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 133, по цена, по-висока от регулираната 



  

цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база 

референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

5. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 6 - 

ДАНСОН БГ ООД по Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, по следните мотиви: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 8, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно наименование 

/INN/ - Sodium picosulfate, а участникът е предложил лекарствен продукт LAXX oral drops solution 

7,5mg/ml 20ml. 

6. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 8 - 

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по Обособена позиция № 2, Номенклатури № 72, 88, 133, 190, 

Обособена позиция № 3, Номенклатури № 45, по следните мотиви: 

1. В техническата спецификация за Обособена позиция № 2, Номенклатура № 88, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Indapamide, а участникът е предложил лекарствен продукт ХЛОФАЗОЛИН 

тб. 0.15мг x 50. 

2. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, 

предлаганата цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени 

продукти, включени в Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по 

Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна 

стойност”, актуален към 02.06.2020 г. Участник № 8 - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД е предложил 

да доставя лекарствени продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 72, 133, 190, по 

цена, по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за 

опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

3. В техническата спецификация за Обособена позиция № 3, Номенклатура № 45, 

възложителят е обявил, че изисква лекарствен продукт с Международно непатентно 

наименование /INN/ - Ibuprofen, а участникът е предложил лекарствен продукт МИГ ДЖУНИЪР 

40мг/мл 100мл. 

 7. На основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, отстранявам от процедурата Участник № 10 

- ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 133, 141, по 

следните мотиви: 

1. В документацията за обществена поръчка, възложителят е обявил условие, предлаганата 

цена на лекарствените продукти от обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, включени в 

Приложение № 2 от ПЛС” да не е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, 

колона М „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност”, актуален към 

02.06.2020 г. Участник № 10 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД е предложил да доставя лекарствени 

продукти по Обособена позиция № 2, Номенклатура № 65, 133, 141, по цена, по-висока от 

регулираната цена по Приложение № 2 от ПЛС, колона М „Стойност за опаковка, изчислена на 

база референтна стойност”, актуален към 02.06.2020 г. 

ІV. На основание чл.110, ал.1, т.1, предл.1 от ЗОП, прекратявам процедурата по 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 21, 22, 85, 86, 104, 129, 130, 147, 155, 156, 168, 179; 

Обособена позиция № 3, Номенклатура № 4.1, 19, 29, 52, 54, поради следните мотиви: Не е 

подадена нито една оферта. 

На основание чл.110, ал.1, т.1, предл.2 от ЗОП, прекратявам процедурата по 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 81, 88, поради следните мотиви: Всички оферти са 

неподходящи (не отговарят на предварително обявените условия на поръчката).   

V. Решението да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата на електронна 

поща, посочена от същите, и да се публикува на Профила на купувача на КОЦ-Русе ЕООД. 

 VІ. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия 

за защита на конкуренцията, Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, ел.поща: 

cpadmin@cpc.bg, ел.адрес: http://www.cpc.bg.  

     Приложение: 2 бр. таблици – класиране по ОП № 2 и ОП № 3. 

 

……п……. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 
Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ 

Управител на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД 

mailto:cpadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

