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    Р Е Ш Е Н И Е 
                                                          № РД 3 - 179/28.04.2021г. 

                                                                    гр.Провадия 

 

На основание чл.69, ал.2, т.1 от ЗЛЗ, 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 – 151 от 19.03.2021год.,  сключено от министъра на 

здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в сектор 

"Здравеопазване"  и  Покана с изх. № РД 03-295/26.03.2021 год с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти  за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ 

ЕООД по РС № РД-11- 151/19.03.2021 г.“,, като взех предвид Протокол 

№1/09.04.2021год. от работата на комисията, в който е предложено класирането на 

участниците в процедурата, приет и утвърден на 28.04.2021год. 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти  за нуждите на 

„МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС № РД-11- 151/19.03.2021 г.“, 

както следва: 

II.  

За обособена позиция№1 

№ АТС - код МНН/INN Лекарствена 

форма 

Първо място и цена Второ място и цена 

1 

N01BB02 Lidocaine парентерална 

„ДАНСОН БГ“ ООД 

с предлагана цена от 

0,006877 лв.без ДДС 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,006880 лв.без ДДС 

2 

N02BB02 

Metamizole 

sodium парентерална 

  

„ДАНСОН БГ“ ООД 

с предлагана цена от 

0,000352 лв.без ДДС 

 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,000353 лв.без ДДС 

3 

N03AF01 Carbamazepine 

перорална 

твърда 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,000347 лв.без ДДС 

"ФАРКОЛ" АД с 

предлагана цена от 

0,000348 лв.без ДДС 

4 

N03AG01 Valproic acid 

перорална 

твърда  

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,000218 лв.без ДДС 

"ФАРКОЛ" АД с 

предлагана цена от 

0,000219 лв.без ДДС 

5 

N03AX12 Gabapentin 

перорална 

твърда 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,000446 лв.без ДДС 

няма 

6 

N03AX16 Pregabalin 

перорална 

твърда 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от  

0,001218 лв.без ДДС 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,001219 лв.без ДДС 

7 

N04BB01 Amantadine парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от  

0,144294 лв.без ДДС 

 "МЕДЕКС" ООДс 

предлагана цена от 

0,144366лв.без ДДС 
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8 

N05AA01 Chlorpromazine парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,013375 лв.без ДДС 

няма 

9 

N05AD01 Haloperidol парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,077833 лв.без ДДС 

няма 

10 

N05AD01 Haloperidol 

перорална 

твърда 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,032094 лв.без ДДС 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,032106 лв.без ДДС 

11 

N05BA01 Diazepam парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,052500 лв.без ДДС  

няма 

12 

N06BX03 Piracetam парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,000290 лв.без ДДС 

няма 

13 

N06BX03 Piracetam 

перорална 

твърда 

След жребий 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,000100 лв.без ДДС 

След жребий 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

ппредлагана цена от  

0,000100 лв.без ДДС 

14 

N06BX18 Vinpocetine парентерална 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,011833 лв.без ДДС 

няма 

15 

N06BX18 Vinpocetine 

перорална 

твърда 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,053751 лв.без ДДС 

"ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД с 

предлагана цена от 

0,053760 лв.без ДДС 

16 

N06DA04 Galantamine парентерална 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,243417 лв.без ДДС 

няма 

 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на отделните номенклатури на лекарствени 

продукти по предмета на обществената поръчка -  участниците, класирани на първо 

място. 

 

IV. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ – НЯМА. 

 

V. 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 „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – 

ПРОВАДИЯ“ ЕООД, на следния адрес: http://www.mbalprovadia.com/?p=611  , както и в 

Електронната система  / Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за 

нуждите на лечебните заведения в Република България на следния електронен адрес: 

https://cop.mh.government.bg/ / в деня на изпращането му. 

http://www.mbalprovadia.com/?p=611
https://cop.mh.government.bg/
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VI. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

VII.  Настоящото решение е окончателно и не подлежи   на обжалване на основание 

чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-р Антоанета Желязкова Георгиева  

Управител МБАЛ   
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