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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№  РД-08 - 437 

гр.Сливен, 01.11.2018 г. 

 

 

        На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

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

"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен”, одобрена с Решение № РД-08-

269/13.07.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” 

АД гр.Сливен”, която се провежда по реда и условията на Закона за   обществените 

поръчки 

 

Р Е Ш И Х 

 

 

        I. ИЗМЕНЯМ Решение № РД-08-401/17.10.2018 г. на Изпълнителния 

директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен в частта за 

определяне на изпълнител , както следва: 

 

1. На основание чл. 112, ал. 2 т. 1 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ ЗА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти 

за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен”, в частта за 

лекарствения продукт № 151 от Обособена позиция № 1. 

 

 

№ по 

ред 
ATC код 

Генерично или друго 

непатентно наименование 

Лек. 

форма                      

Прогнозно 

количество 

151 C03CA01 Furosemide 10mg/ml 2ml sol.inj. 24000 

 

 

класирания  участник:  

 

 

„Софарма Трейдинг " АД - гр.София с  
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№ 

по 

ред 

ATC код 

Генерично или 

друго непатентно 

наименование 

Лек. 

форма                      

Прогно

зно 

количес

тво 

Производител 

крайна 

цена с ДДС 

на мярката 

от колона 4  

търговско 

наименование, 

бр. табл. в 

опаковка 

крайна 

цена с 

ДДС на 

опаков

ка 

151 C03CA01 

Furosemide 

10mg/ml 2ml sol.inj. 24000 

СОФАРМА 

АД 0.420 

ФУРОЗЕМИД 

амп. 20мг/2мл 

х 10 4.200 

 

 
             МОТИВИ:  

 

                     Класирания на първо място участник "Търговска лига-Национален 

аптечен център" АД гр.София, с Писмо от 31.10.2018 г., входирано в деловодството на 

Възложителя с вх. № ОПД-07-9334/31.10.2018 г. писмено ОТКАЗВА да сключи договор 

за лекарствен продукт 

 

№ 

по 

ред 

ATC код 

Генерично или 

друго 

непатентно 

наименование 

Лек. 

форма                      

Прогно

зно 

количе

ство 

Производител 

крайна 

цена с ДДС 

на мярката 

от колона 4  

търговско 

наименование, 

бр. табл. в 

опаковка 

крайна 

цена с 

ДДС на 

опаков

ка 

151 C03CA01 

Furosemide 

10mg/ml 2ml sol.inj. 24000 

"Чайкафарма 

Висококачеств

ените 

Лекарства"АД 0.379 

Furoser 

solution for 

injection 

10mg/ml - 2ml 

x 10 3.79 

 

 

                  Класираният на второ място участник „Медекс“ ООД гр.София, който оферира 

идентичен лекарствен продукт от същия производител, с Писмо изх.№ 410/01.11.2018 г., 

входирано в деловодството на Възложителя с вх. № ОПД-07-9392/01.11.2018 г., писмено 

ОТКАЗВА да сключи договор за лекарствен продукт № 151 от Обособена позиция № 1.  

 

 

№ 

по 

ред 

ATC код 

Генерично или 

друго 

непатентно 

наименование 

Лек. 

форма                      

Прогно

зно 

количе

ство 

Производител 

крайна 

цена с ДДС 

на мярката 

от колона 4  

търговско 

наименование, 

бр. табл. в 

опаковка 

крайна 

цена с 

ДДС на 

опаков

ка 

151 C03CA01 

Furosemide 

10mg/ml 2ml sol.inj. 24000 

Чайкафарма 

Висококачеств

ените 

Лекарства АД, 

България 0.392 

FUROSER, 

Solution for 

injection, 10 

mg/ml - 2 ml, 

mg, Pack: 10 3.92 
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        Класираните на първо и второ място участници не са в състояние да сключат 

договор за доставка на цитираната по-горе позиция, поради променени условия за 

разпространение на лекарствения продукт от страна на производителя, които са 

възникнали след подаване на офертите. 

 

        2. На основание чл. 112, ал. 2 т. 1 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на 

МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен”, в частта за лекарствения продукт 

№ 230 от Обособена позиция № 2 

 

 

№ по 

ред 
ATC код 

Генерично или друго 

непатентно наименование 

Лек. 

форма                      

Прогнозно 

количество 

230  Talcum 50g fasovka 100 

 

 

 класирания на второ място участник: 

 

 

 „Фьоник Фарма " ЕООД - гр.София  с  
 

 

№ 

по 

ред 

ATC код 

Генерично или 

друго 

непатентно 

наименование 

Лек. 

форма                      

Прогно

зно 

количе

ство 

Производител 

крайна 

цена с 

ДДС на 

мярката 

от колона 

4  

търговско 

наименование, 

бр. табл. в 

опаковка 

крайна 

цена с 

ДДС 

на 

опаков

ка 

230   Talcum 50g 

fasovk

a 100 

Химакс Фарма 

ЕООД, 

България 0.620 ТАЛК 50Г Х 0.62 

 

 

 

     3.На основание чл. 110, ал. 1, т. 4  от ЗОП,  тъй като единственият класиран участник 

отказва да сключи договор, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата в частта и относно следните 

лекарствени продукти: 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

№ № по ред ATC код 
Генерично или друго непатентно 

наименование 

Лек. 

форма 

Прогнозно 

количество 

1 
17 C10BX03 Amlodipin5mg/Atorvastatin10mg. tabl 500 

2 
36 C07AB07 Bisoprolol 2.5mg tabl 1000 
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          МОТИВИ:  

 

            Класираният на първо място участник "Софарма Трейдинг" АД гр.София, с 

Писмо изх.№ 1679/01.11.2018 г., входирано в деловодството на Възложителя с вх. № 

ОПД-07-9398/01.11.2018 г., писмено ОТКАЗВА да сключи договор за лекарствени 

продукти № 17 и № 36 от Обособена позиция № 1 и за лекарствен продукт № 230 от 

Обособена позиция № 2. 

 

 

                4. В останалите си части Решение № РД-10-401/17.10.2018 г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д -р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 

Сливен ОСТАВА В СИЛА.  

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му, преписи 

от настоящото решение да бъдат изпратени до заинтересованите участници в 

обществената поръчка. 

 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 

Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр. Сливен на 

електронната страница на Възложителя по преписката за настоящата обществена поръчка 

на следния електронен адрес: http://zop.mbal.sliven.net/. 

 

На основание чл.197 от Закона за  обществените поръчки в 10 дневен срок от 

уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. 
 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗП.ДИРЕКТОР: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   

/д-р Васислав Петров/ 

           


