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    Р Е Ш Е Н И Е 
                                                          № РД 3 - 168/09.04.2021г. 

                                                                    гр.Провадия 

За поправка на очевидна фактическа грешка на  

Решение № РД 3 - 167/09.04.2021г. 

 

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 – 62 от 01.02.2021год.,  сключено от министъра на 

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

"Здравеопазване"  и  Покана с изх. № РД 03-254/09.03.2021 год с предмет: „Доставка на 

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

ЕООД по РС № РД-11- 62/01.02.2021 г.“,, като взех предвид Протокол №1/17.03.2021год. 

от работата на комисията, в който е предложено класирането на участниците в 

процедурата, приет и утвърден на 09.04.2021год. е издадено мое Решение № РД 3 - 

167/09.04.2021г., с което е обявено класирането на участниците в процедурата. В 

същото решение е допусната очевидна фактическа грешка, в таблицата по нея, по 

отношение само на спечелият първо място за първият лекарствен продукт – 

Acenocoumarol, поради което Решение № РД 3 - 167/09.04.2021г. на Управителя на 

„МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД следва да бъде поправено и на основание чл. 

62, ал. 2 от АПК 

Д О П У С К А М : 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № РД 3 - 167/09.04.2021г. на 

Управителя на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, както следва: 

Вместо: 

№ АТС - код МНН/INN Лекарствена 

форма 

Първо място и цена Второ място и цена 

1 

B01AA07 Acenocoumarol 

перорална 

твърда 

„ФЬОНИКС 

ФАРМА“ ЕООД и 

„ФАРМНЕТ“ ЕАД с 

предлагана цена от 

0,025699 лв.без ДДС 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,025731 лв.без ДДС 

 

Да се чете: 
№ АТС - код МНН/INN Лекарствена 

форма 

Първо място и цена Второ място и цена 

1 

B01AA07 Acenocoumarol 

перорална 

твърда 

„ФЬОНИКС 

ФАРМА“ ЕООД с 

предлагана цена от 

0,025699 лв.без ДДС 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,025731 лв.без ДДС 
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В Протокол №1/17.03.2021год.от работата на комисията, горепосочената очевидна 

фактическа грешка също съществува и с настоящото решение за поправка да се считат 

уведомени всички заинтересовани лица по отношение на нея.   

Настоящото решение е неразделна част от Решение № РД 3 - 167/09.04.2021г. на 

Управителя на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД, като в останалата си част 

същото остава непроменено.  

Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно 

процесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването й пред Административен съд 

Варна, чрез Управителя на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД . 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК и на 

съответните длъжностни лица. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-р Антоанета Желязкова Георгиева  

Управител МБАЛ   
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