Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-08 - 476
гр.Сливен, 27.11.2019 г.
На основание чл. 108, т.1 и т.4 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”, одобрена с Решение № РД-08310/22.07.2019 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
I. Поради допусната техническа грешка в изготвянето на мое Решение
№ РД-08-463/01.11.2019 г., с което е обявено класирането на участниците и
участниците, определени за изпълнители в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лекарствени продукти за нуждите н а МБАЛ "Д-р Иван
Селимински-Сливен" АД”

РЕШИХ
1. ИЗМЕНЯМ Решение РД-08-463/01.11.2019 г., на Изпълнителния директор на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, както следва:
Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични
продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“ - за лекарствен продукт
номенклатурна единица № 171
№ по ред

ATC код

171

A07AA02

Генерично или друго непатентно
наименование
Nystatin 100 000 IU/ml 50ml

Лек.
форма
susp.

Прогнозно
количество
60

обявявам следното класиране:
I-во място - „Медекс” ООД гр. София

- 5,430 лв.

II-ро място - "Фьоникс Фарма" ЕООД гр. София

- 5,510 лв.

III- то място - "Софарма Трейдинг" АД гр. София

- 5,520 лв.

II. ИЗМЕНЯМ Решение № РД-08-463/01.11.2019 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”, в частта за лекарствените
продукти №№ 184, 185, 186 и 187 от Обособена позиция № 1
1

№
по
ред

ATC код

184

B02BD01

185

B05AA01

186

B05AA01

187

B05AA01

Генерично или друго
непатентно
наименование

Лек.
форма

Прогнозн
о
количест
во

Производител

крайна
крайна
цена с
търговско
цена с
ДДС на наименование,
ДДС на
мярката
бр. табл. в
опаков
от
опаковка
ка
колона 4

Human protromb
compl (factor
II,VII,IX,X) 500IU
Human Albumin 20%
100ml

fl

30

Octapharma AB

356.570

Octapex fl. 500 356.57
IU x 1

fl

1500

Octapharma AB

100.800

Albunorm fl.
100.80
20% 100 ml x 1

Human Albumin 20%
50ml
Human Albumin 5%
100ml

fl

200

Octapharma AB

50.400

fl

100

Octapharma AB

68.230

Albunorm fl.
20% 50 ml x 1
Albunorm fl.
5% 250 ml x 1

50.40
68.23

класирания на второ място участник:

„Про Фармация" ЕООД с. Равно поле
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”, в частта за лекарствен
продукт № 183 от Обособена позиция № 1

№
по
ред

ATC код

183

B02BD02

Генерично или друго
непатентно
наименование

Human coagulation
faktor VIII

Лек.
форма

fl

Прогнозн
о
количест
во
5

Производител

CSL Behring
GmbH, Германия

крайна
цена с
търговско
ДДС на наименование,
мярката
бр. табл. в
от
опаковка
колона 4

крайна
цена с
ДДС на
опаковка

308.700

308.700

Beriate powder
and solvent for
solution for
injection/infusi
on 500IU*1

класирания на второ място участник:

„Ей Ен Ди Фарма България" ЕАД гр.София
3. 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”, в частта за лекарствен продукт № 20 от
Обособена позиция № 2
№
по
ред
20

ATC код
J06BB01

Генерично или друго
непатентно
наименование
AntiD human
imunoglobulin (Rh)
300mcg/2ml

Лек.
форма
amp.

Прогнозн
крайна цена
търговско
крайна
о
с ДДС на
наименование,
цена с
Производител
количест
мярката от
бр. табл. в
ДДС на
во
колона 4
опаковка
опаковка
100
Octapharma
157.970
Rhesonativ
157.97
AB
amp. 625 IU/ml
- 2 ml x 1

класирания на второ място участник:

„Про Фармация" ЕООД с. Равно поле
2

МОТИВИ:
Избрания за изпълнител участник "Фармимпорт" АД гр.София, с Писмо изх. №
19/267/26.11.2019 г., входирано в деловодството на Възложителя с вх. № ОПД-0712734/27.11.2019 г. писмено ОТКАЗВА да сключи договор за тези лекарствени продукти.

4. В останалите си части Решение № РД-08-463/01.11.2019 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 всички участници в обществената поръчка.
На основание чл. 24, ал. 1, т.2 от ППЗОП 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/auction/83/.
На основание чл.197, ал.1, т.7 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
/д-р Васислав Петров/

е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

3

