
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 
 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№528/05.07.2018г. 

за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на 

обществена поръчка 

 

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи 

№1/16.03.2018г., №2/22.05.2018г., №3/11.06.2018г., № 4/03.07.2018 г,  № 5/05.07.2018 г и Доклад 

от 05.07.2018 г . от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-211/16.03.2018 г. на д-р 

Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за 

провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, 

диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова“ АД гр. Габрово”, открита с Решение № 434/08.02.2018г. и публикувано обявление 

в АОП с №  00748-2018-0002/08.02.2018г. 

 

ОБЯВЯВАМ: 

І. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата 

методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение 

 

ІІ. Участникът, класиран на първо  място се определя  като  изпълнител на обществената 

поръчка по съответната обособена позиция както следва: 

 

 Участник № 1„Търговска лига Национален аптечен център” АД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. Г.М.Димитров № 1 с оферта с Вх. № 1/12.03.2018 г за обособени 

позиции / ном. единици с № 4.10; 2.70; 3.07; 3.08; 3.28; 3.32; 7.08; 7.09; 7.32; 9.42. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 2 „Новимед Фарма“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 

1404, ж.к. Манастирски ливади Б бл.65, Сграда Евроцентър ет.2  с оферта с Вх. № 2/13.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 2.29; 2.30. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 3 „Про Фармация“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: с. Равно поле, 

Промишлена зона „Верила“ с оферта с Вх. № 3/13.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с 

№ 6.04; 7.39; 7.49. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 4 „Медофарма” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

Младост 1784, бл.38Б с оферта с Вх. № 4/13.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 

1.11; 1.14; 7.13; 7.15;  7.23. 

mailto:mbalgab@gmail.com


Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 5 „Фаркол“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 

Стефано №28 с оферта с Вх. № 5/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 1.29; 1.36; 

1.37; 1.48; 2.31; 2.34; 2.58; 2.62; 2.68; 3.24; 3.33; 3.38; 3.41; 3.43; 3.49; 3.52; 3.58; 3.59; 4.17; 4.19; 4.21; 

7.25; 7.35; 8.02; 9.07; 9.08; 9.09; 9.37; 9.46; 9.55; 11.05; 11.14; 13.10; 13.17; 13.18; 13.20; 13.22. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 6 „Б.Браун Медикал“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София,  

п.к. 1592, бул. Христофор Колумб №64, Сграда 2А, офис 111 с оферта с Вх. № 6/14.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 2.38;2.44; 2.45; 2.46; 2.47; 2.58; 2.49; 4.18; 9.14; 9.26; 9.27; 

13.09; 13.21. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 7  „Алта Фармасютикъл“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. 

София бул. България № 118 с оферта с Вх. № 7/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици 

с № 7.34. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 8 „Булмар МЛ“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. 

Манастирски ливади,  ул. Пирин №32 с оферта с Вх. № 8/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. 

единици с № 4.12. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 9  „Медекс“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Самоковско шосе,№2Л с оферта с Вх. № 9/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 

1.05; 1.06; 1.16; 1.23; 1.41; 1.45; 2.02; 2.17; 2.26; 2.27; 2.28; 2.35; 2.36; 2.37; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.50; 

2.51; 2.53; 2.55; 2.57; 2.59; 2.61; 2.63; 2.64; 2.65; 3.12; 5.04; 5.08; 6.06; 6.17; 6.18; 6.19; 7.05; 7.06; 7.07; 

7.10; 7.11; 7.12; 7.14; 7.19; 7.27; 7.33; 7.36; 8.01; 9.01; 9.02; 9.03; 9.13; 9.19; 9.21; 9.24; 9.47; 11.15; 

11.16; 13.01; 13.05; 13.06. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 10  „Екос Медика“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Голям Братан № 8 с оферта с Вх. № 10/15.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 2.21. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 11  „Фьоникс Фарма“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Околовръстен път №199а с оферта с Вх. № 11/15.03.2018 г за обособени позиции / ном. 

единици с № 1.01; 1.02; 1.03; 1.08; 1.12; 1.15; 1.19; 1.21; 1.22; 1.26; 1.27; 1.30; 1.31; 1.33; 1.35; 1.38; 

1.39; 1.50; 2.03; 2.04; 2.05; 2.06; 2.14; 2.22; 2.32; 2.33; 2.39; 2.52; 2.54; 2.56; 2.60; 2.69; 2.71; 2.72; 3.03; 

3.06; 3.10; 3.15; 3.20; 3.26; 3.27; 3.30; 3.31; 3.35; 3.36; 3.39; 3.40; 3.42; 3.44; 3.45; 3.50; 3.53; 3.54; 3.55; 

3.56; 3.57; 3.60; 3.61; 3.62; 4.01; 4.04; 4.08; 4.09; 4.14; 4.16; 4.20; 5.05; 6.12; 6.15; 7.16; 7.17; 7.21; 7.29; 

7.30; 7.31; 7.37; 7.38; 7.40; 7.42; 7.51; 8.11; 8.13; 9.17; 9.23; 9.25; 9.31; 9.33; 9.41; 9.44; 9.45; 9.49; 9.50; 

9.51; 11.02; 11.03; 11.11; 11.17; 11.20; 12.02; 12.05; 12.06; 12.09; 12.10; 12.13; 12.18; 13.13; 13.14; 

13.15; 13.16; 13.19; 13.23; 13.30 . 



Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

   

 

 Участник № 12 „Маримпекс 7”ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Цар Борис  III № 54 с оферта с Вх. № 12/15.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 

13.26; 13.27; 13.32. 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 13 Фаримпорт АД/„Химимпорт Фарма“ АД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет.12 с оферта с Вх. № 13/15.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 2.20 

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

 Участник № 14 „Софарма Трейдинг“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 

ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с оферта с Вх. № 14/15.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с №1.04; 1.07; 1.09; 1.10; 1.13; 1.17; 1.18; 1.20; 1.24; 1.25; 1.28; 

1.32; 1.34; 1.42; 1.43; 1.44; 1.46; 1.47; 1.49; 1.51; 1.52; 2.01; 2.07; 2.08; 2.09; 2.10; 2.11; 2.12; 2.16; 2.18; 

2.19; 2.23; 2.24; 2.67; 3.01; 3.02; 3.04; 3.09; 3.11; 3.13; 3.14; 3.16; 3.17; 3.18; 3.21; 3.22; 3.23; 3.25; 3.29; 

3.34; 3.37; 3.46; 3.47; 3.48; 3.51; 4.02; 4.03; 4.05; 4.06; 4.07; 4.10; 4.11; 4.13; 4.15; 5.01; 5.03; 5.06; 5.07; 

6.01; 6.02; 6.03; 6.05; 6.07; 6.08; 6.09; 6.10; 6.11; 6.13; 6.14; 6.16; 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 7.18; 7.24; 7.28; 

7.41; 7.43; 744; 7.45; 7.48; 7.53; 8.03; 8.04; 8.07; 8.08; 8.09; 8.12; 9.05; 9.06; 9.10; 9.18; 9.20; 9.22; 9.28; 

9.29; 9.30; 9.32; 9.34; 9.35; 9.38; 9.39; 9.40; 9.43; 9.52; 9.53; 9.54; 10.02; 11.01; 11.04; 11.07; 11.08; 

11.09; 11.10; 11.12; 11.13; 11.18; 11.19; 11.21; 11.22; 12.01; 12.03; 12.04; 12.08; 12.12; 12.14; 12.15; 

12.16; 12.17; 13.02; 13.03; 13.07; 13.08; 13.24; 13.25; 13.28; 13.29; 13.31;  

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

ІІІ. Отстранени участници: На основание чл. 107  т.2 буква а от ЗОП  Възложителя 

отстранява следните участници по позиции както следва: 

 

 Участник № 1„Търговска лига Национален аптечен център” АД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. Г.М.Димитров № 1 с оферта с Вх. № 1/12.03.2018 г за обособени 

позиции / ном. единици с № 3.56. 

Мотиви:За позиция  3.56 C09CA08 Olmesartan tabl. 20mg– участникът е предложил продукт: 

Olsart tabl. 20 mg x 30, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на лек. продукт 

и по този начин не е изпълнил заложеното в документацията изискване на стр. 18 „Оферираните 

цени на всички лекарствени продукти следва да не са  по-високи от утвърдените цени по чл. 2, ал. 

1 /от референтната стойност на колона М от приложение №2 на ПЛС/, от пределните цени по чл. 

2, ал. 3 или от регистрираните цени по чл. 2, ал. 4 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И 

РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ“. 

 

 

 Участник № 3 „Про Фармация“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: с. Равно поле, 

Промишлена зона „Верила“ с оферта с Вх. № 3/13.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с 

№7.25 и 7.32. 



Мотиви: 7.25 Clindamycin sol.inj. 150mg/ml 4ml - Участникът е предложил следния 

медикамент: Clindamycin Kabi, sol.for inj.150mg/4ml x 4, той не отговаря на изискванията на 

възложителя, защото при заложено изискване на Възложителя за 150mg/ml участникът предлага 

150mg/4ml. 

7.32 Vancomycin powd.inf. 1000mg- Участникът е предложил следния медикамент: 

Vancomycin Kabi powder for concentratefor sol.for inf. x1, той не отговаря на изискванията на 

възложителя, защото е непълно описанието на продукта и не е видно колко мг. е лек. продукт. 

 

 Участник № 5 „Фаркол“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 

Стефано №28 с оферта с Вх. № 5/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 3.62; 9.34; 

9.42. 

Мотиви: 3.62 Fenofibrate caps. 200mg x30- Участникът е предложил следния медикамент: 

FIBRANOR film coated tablets 160 mg x 30, той не отговаря на изискванията на възложителя, 

защото при заложено изискване за 200 mg, предлага 160 mg. 

9.34 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200mg x50– участникът е предложил продукт: Neurotop 

Tablet 200 mg X50, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на лек. продукт. 

9.42 N05AH04 Quetiapine tabl. 100mg– участникът е предложил продукт: Hedonin Film coated 

tablet 100 mg X60, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на лек. продукт. 

 

 Участник № 6 „Б.Браун Медикал“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София,  

п.к. 1592, бул. Христофор Колумб №64, Сграда 2А, офис 111 с оферта с Вх. № 6/14.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 2.50; 7.28. 

Мотиви: 2.50  Magnesium chloride hexahydrate 0.3g/l Sodium chloride 5.26g/l Potassium 

chloride 0.37g/l Sodium acetate trihydrate 3.68g/l Sodium Gluconate5.02g/l sol.inf.  500ml - 

Участникът е предложил следния медикамент: Sterofundin ISO, solution for infusion 500 ml, той не 

отговаря на изискванията на възложителя, съгласно кратката характеристика на продукта. 

7.28 Amikacin sol.inj./inf. 250mg/ml 2ml- Участникът е предложил следния медикамент: 

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml solution forinfusion 100 ml, той не отговаря на изискванията на 

възложителя, защото възложителят е искал 250mg/ml 2ml, което е 500mg, а те предлагат: 2,5 

mg/ml solution forinfusion 100 ml, което е 250 mg. 

 

 

 Участник № 9  „Медекс“ ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

Самоковско шосе,№2Л с оферта с Вх. № 9/14.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 

2.49; 2.56; 9.11; 9.12. 

Мотиви: 2.49  Magnesium chloride hexahydrate 0.3 g/l; Sodium chloride 5.26 g/l; Potassium 

chloride 0.37 g/l; Sodium acetate trihydrate 3.68 g/l; SodiumGluconate 5.02 g/l – 500ml - Участникът е 

предложил следния медикамент: PLASMA-LYTE 148 (PH 7.4), Solution forinfusion, 500, ml, Pack: 20, 

той не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно кратката характеристика на 

продукта. 

2.56. Sodium chloride sol.inf. 9mg/ml -  100ml – Контейнер за затворена I.V. система, 

осигуряващ пълно гравитационно изтичане на разтвора безвъншно вентилиране. Два 

самостоятелни стерилни порта с отделни защитни фолиа и самозапечатващ се еластомер, 

предотвратяващобратното изтичане на разтвор. Лесно пробиване на портовете с всички 

универсални I.V. сетове, без отделяне на частици от еластомера. - Участникът е предложил 



следния медикамент: Sodium Chlorid Baxter 0,9%, Solution forinfusion, 9mg/ml - 100 ml, ml, Pack: 50, 

той не отговаря на изискванията на възложителя, защото не е пластмасов сак. 

9.11 N01BB01 Bupivicaine hydrochloride sol.inj. 5mg/ml 4ml (haevy) – участникът е 

предложил продукт: Marcaine Spinal Heavy, Solution for injection, 5 mg/ml -  4 ml, -, Pack: 5 ampoules, 

който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на лек. продукт. 

9.12 N01BB02 Lidocaine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml  2ml– участникът е предложил 

продукт: Lidocain VP, Solution for injection, 20 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 10, който е с цена по-висока от 

референтната ст-ст на колона М на лек. продукт. 

 

 

 Участник № 11  „Фьоникс Фарма“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. Околовръстен път №199а с оферта с Вх. № 11/15.03.2018 г за обособени позиции / ном. 

единици с № 7.11; 7.12; 7.28; 7.20;  

Мотиви: 7.11  Ceftriaxone powd.inj. 1.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/ - Участникът е 

предложил следния медикамент: CEFTRIAXON-MIP, Powder for solution forinjection, 1, g, Pack: 10, 

той не отговаря на изискванията на възложителя да е от 5 до 20 мм, а е 50 мл. 

7.12 Ceftriaxone powd.inj. 2.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/ - Участникът е 

предложил следния медикамент: CEFTRIAXON-MIP, Powder for solution forinjection, 2, g, Pack: 10, 

той не отговаря на изискванията на възложителя да е от 5 до 20 мм, а е 50 мл. 

7.28 Amikacin sol.inj./inf. 250mg/ml 2ml - Участникът е предложил следния медикамент: 

Selemycin, Solution for injection/infusion,250 mg/ 2ml, mg, Pack: 10, той не отговаря на изискванията 

на възложителя да е 250mg/ml. Участникът предлага 250 mg/ 2ml 

7.20 J01FA09 Clarithromycin gran. 125mg/5ml 60ml– участникът е предложил продукт: 

FROMILID, Granules for oral suspension, 125 mg/ 5 ml – 60 ml, mg, Pack: 1, който е с цена по-висока от 

референтната ст-ст на колона М на лек. продукт. 

 

   

 Участник № 12 „Маримпекс 7”ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Цар Борис  III № 54 с оферта с Вх. № 12/15.03.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 

13.31 

Мотиви: 13.31 Gadodiamide sol.inj. 287mg/ml 20ml Участникът е предложил следния 

медикамент: Magnevist, Solution for injection, 469 mg/ 1ml - 20 ml, mg, Pack: 10, той не отговаря по 

международно търговско наименование. 

 

 Участник № 14 „Софарма Трейдинг“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 

ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с оферта с Вх. № 14/15.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 1.29; 1.30; п1.33; 1.35; 2.70; 3.54; 3.57; 3.60; 3.62; 4.19; 1.20; 

7.20; 7.21; 7.38; 7.51; 7.52; 8.01; 11.06; 11.11; 13.19. 

Мотиви: 1.29 Lyophylized Saccharomyces Boulardii sach. 250mg x10- Участникът е предложил 

следния медикамент: Enterol, Capsules, 251 mg, той не отговаря на изискванията на Възложителя, 

защото иска саше а се предлага капсули. 

1.30 Lipase 10000 IU, Protease 375 IU, Amylase 7500 IU tabl. X10 - Участникът е предложил 

следния медикамент: KREON 10 000 Ph.Eur.U, Gastro resistantcapsule, hard, 150 mg, той не отговаря 

на изискванията на Възложителя по отношение на състава видно от кратката характеристика на 

продукта. 



1.33 Insulin human (recombinant DNA origin) susp.inj. 100 IU/ml 3ml- Участникът е 

предложил следния медикамент: NovoRapid Penfil Solution for injection 100U/ml - 3 ml, той не 

отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на АТС кода. 

1.35 Insulin human, Biosynthetic (from soluble fraction) 30IU, Insulin human, Biosynthetic 

(Isophane insulin crystals) 70IU- Участникът е предложил следния медикамент: NovoMix 30 Penfill 

Suspension for injection100 U/ml - 3 ml IU, той не отговаря на изискванията на Възложителя по 

отношение на АТС кода. 

3.54 Candesartan tabl. 16mg x28 - Участникът е предложил следния медикамент: 

CANDESARTAN HCT ACTAVIS Tablet 16mg/12,5 mg, той не отговаря на изискванията на 

Възложителя защото има и диуретик12,5 mg . 

3.60 Atorvastatin tabl. 40mg x30 - Участникът е предложил следния медикамент: Avanor Film 

coated tablet 20 mg, той не отговаря на изискванията на Възложителя защото е заложено  40mg, а 

предлага 20mg. 

4.19 Hydrogen peroxydatum 30% v/v 1000ml- Участникът е предложил следния 

медикамент: Perhydrol 30% 600ml, той не отговаря на изискванията на Възложителя защото е 

заложено  1000 мл, а предлага 600 мл. 

4.20 Spiritus Aethylicus 70% v/v 1000ml - Участникът е предложил следния медикамент: 

Spiritus Aethylicus 90% V/V, Cutaneoussolution, 1000 ml, той не отговаря на изискванията на 

Възложителя защото е заложено  70%, а предлага 90%. 

7.51 Tetanus antiserum sol.inj. 1500UI - Участникът е предложил следния медикамент: 

TETATOX, Suspension for injection, 0,5 ml (1dose), той не отговаря на изискванията на Възложителя 

защото е различен по кратка характеристика. 

7.52 Immunoglobuline normal human, with alpha-antitoxin sol.inj. 3ml- Участникът е 

предложил следния медикамент: HYPERRHO S/D FULL DOSE, Solution forinjection, 300, mcg,, той не 

отговаря на изискванията на Възложителя защото е различен по кратка характеристика. 

11.06 Fluticasone inhaler 50 mcg/dose 120 doses- Участникът е предложил следния 

медикамент: FLIXONASE, spray nas., 0.05% - 120 doses, той не отговаря на изискванията на 

Възложителя защото е заложено инхалер, а предлага назален спрей. 

11.11 Acetylcysteine powd. for oral sol. 600mg x10- Участникът е предложил следния 

медикамент: FLUIMUCIL, Effervescent tablet, 600 mg, той не отговаря на изискванията на 

Възложителя защото е заложено прах, а предлага еферревцентни таблетки. 

2.70 B05XA03 Sodium chloride sol.inj. 9mg/ml -   10ml – участникът е предложил продукт: 

NATRIUM CHLORATUM SOPHARMA, Solution for injection,9 mg/ml - 10 m, който е с цена по-висока от 

референтната ст-ст на колона М на друг лек. продукт със същия АТС номер. 

3.57 C10AA01 Simvastatin tabl. 10mg x28– участникът е предложил продукт: SIMVASTATIN 

MEDICA, Film coated tablet, 10, mg, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на 

друг лек. продукт със същия АТС номер. 

3.62 C10AB05 Fenofibrate caps. 200mg x30– участникът е предложил продукт: LIPANTHYL 

200M, Capsule, hard, 200 mg, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на друг 

лек. продукт със същия АТС номер. 

7.20 J01FA09 Clarithromycin gran. 125mg/5ml 60ml– участникът е предложил продукт: Klacid, 

Granules for oral suspension, 125 mg/5 ml - 60 ml, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на 

колона М на лек. продукт. 



7.21 J01FA09 Clarithromycin gran. 250mg/5ml 60ml– участникът е предложил продукт: 

KLACID, Granules for oral suspension, 250 mg/5 ml - 60 ml, който е с цена по-висока от референтната 

ст-ст на колона М на друг лек. продукт със същия АТС номер. 

7.38 J02AC01 Fluconazole caps. 150mg– участникът е предложил продукт: Fungolon, Capsules, 

150 mg, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона М на друг лек. продукт със 

същия АТС номер. 

8.01 M01AB05 Diclofenac sodium sol.inj. 25mg/ml 3ml - участникът е предложил продукт: 

DICLAC, Solution for injection, 75 mg/3 ml, който е с цена по-висока от референтната ст-ст на колона 

М на друг лек. продукт със същия АТС номер. 

13.19 V07AB Aqua for injections sol.inj. 10ml– участникът е предложил продукт: 

STERILIZED WATER FOR INJECTIONS, solvent for soluition for injection, 10 ml, който е с цена по-

висока от референтната ст-ст на колона М на лек. продукт 

 

ІV. Отстранени участници: На основание чл. 107  т.3 от ЗОП  Възложителя отстранява 

следните участници по позиции както следва: 

 

 Участник № 1„Търговска лига Национален аптечен център” АД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. Г.М.Димитров № 1 с оферта с Вх. № 1/12.03.2018 г за обособени 

позиции / ном. единици с № 7.11. 

Мотиви: В изисканата на основание чл.72 ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за начина 

на ценообразуване на ценовите предложения за позиция № 7.11-  участникът посочва, че е 

допуснал грешка при формирането на цената и съответно не потвърждава така 

оферираната цена 

 

 Участник № 14 „Софарма Трейдинг“ АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 

ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с оферта с Вх. № 14/15.03.2018 г за 

обособени позиции / ном. единици с № 1.06; 1.22; 7.12. 

Мотиви: В изисканата на основание чл.72 ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за 

начина на ценообразуване на ценовите предложения ни уведомяват, че поради настъпили 

непредвидени обстоятелства водещи до непреодолими проблеми в лекарство снабдяването, 

които не биха могли да бъдат отстранени своевременно Софарма Трейдинг АД не е в състояние 

да достави горепосочените лекарствени продукти 

 

ІV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя  частично прекратява   

процедурата за следните позиции: 

Ном.№ Наименование М. е./Лек.ф-

ма 

Колич. 

           Антитромботични средства 

02.13. Dabigatran etexilate tabl. 110mg табл.(капс.) 720 

02.15. Rivaroxaban tabl. 10mg табл.(капс.) 240 

  Антианемични препарати 

02.25. Acidum folicum tabl. 5mg x100 табл.(капс.) 1 500 

  Разтвори, предизвикващи осмотична диуреза 



02.66. Mannitol sol.inf. 150g/l - 500ml – Контейнер за затворена I.V. 

система, осигуряващ пълно гравитационно изтичане на 

разтвора без външно вентилиране. Два самостоятелни 

стерилни порта с отделни защитни фолиа и самозапечатващ се 

еластомер, предотвратяващ обратното изтичане на разтвор. 

Лесно пробиване на портовете с всички универсални I.V. 

сетове, без отделяне на частици от еластомера. 

фл.(амп.) 200 

  Лечение на сърдечните заболявания 

03.05. Propafenone hydrochloride tabl. 150mg x50 табл.(капс.) 1 000 

03.19. Alprostadil powd.inf. 20mcg фл.(амп.) 20 

  Други гинекологични средства 

05.02. Methylergometrine tabl. 0.125mg x30 табл.(капс.) 5 000 

  Калциева хомеостаза 

7 АНТИИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  0 

    Макролиди 

07.22. Clarithromycin powd.inf. 500mg фл.(амп.) 200 

    Линкозамиди 

07.26. Lincomycin sol.inj. 300mg/ml 2ml фл.(амп.) 100 

  Имунни серуми и имуноглобулини 

07.46. Botulinum antitoxin sol.inj. 4500 IU (Clostridium botulinum type А, 

B, E antitoxin aa 1500 IU - в три отделни ампули) 

фл.(амп.) 10 

07.47. Gas-gangrene antiserum sol. flac. 25000UI фл.(амп.) 10 

07.50. Anti-D (rh) immunoglobulin sol. inj. 1500 IU фл.(амп.) 20 

  Ваксини 

07.54. Recombinant Hepatitis B sulfas antigen 20mcg/1ml фл.(амп.) 70 

  Миорелаксанти 

08.05. Suxamethonium chloride sol.inj. 20mg/ml 5ml фл.(амп.) 200 

08.06. Pancuronium bromide sol.inj. 2mg/ml 2ml фл.(амп.) 100 

08.10. Rocuronium bromide sol.inj. 10mg/ml 5ml фл.(амп.) 200 

  Анестетици 

09.04. Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ml 2ml фл.(амп.) 1 000 

09.15. Levobupivacaine sol.inj. 0.5% 10ml фл.(амп.) 200 

09.16. Levobupivacaine sol.inj. 0.75% 10ml фл.(амп.) 100 

  Антиепилептични средства 

09.36. Sodium valproate tabl. 500mg x40 табл.(капс.) 500 

  Психолептици 

09.48. Dexmedetomidine conc. for sol. inj. 100mcg/ml 2ml фл.(амп.) 10 

  Препарати против ектопаразити, вкл. скабиди инсектициди и репеленти 

10.01. Benzilii benzoas sol. 25% 100ml оп. 10 

  Офталмологични препарати 

12.07. Brinzolamide eye drops 10mg/ml ml фл.(амп.) 60 

12.11. Travoprost drops eye 40mcg/ml 2.5ml фл.(амп.) 10 



Антидоти 

13.04. Sugammadex sodium sol.inj. 100mg/ml 2ml фл.(амп.) 2 

Храни 

13.11. Полимерна храна за тотално ентерално и периоперативно 

хранене на пациенти с D.mellitus, на пациенти с нарушен 

глюкозен толеранс. Състав: аминокиселини, мастни киселини, 

въглехидрати, витамини, електролити, помощни в-ва в обем 

500ml 

оп. 100 

13.12. Humana HN 350g оп. 50 

Мотиви:  За тези позиции не е подадена нито една оферта 

ІV. На основание чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя  частично прекратява  

процедурата за следните позиции: 

Ном.№ Наименование М. е./Лек.ф-

ма 

Колич. 

 Макролиди 

07.20. Clarithromycin gran. 125mg/5ml 60ml оп. 60 

Имунни серуми и имуноглобулини 

07.52. Immunoglobuline normal human, with alpha-antitoxin sol.inj. 3ml фл.(амп.) 10 

Анестетици 

09.11. Bupivicaine hydrochloride sol.inj. 5mg/ml 4ml (haevy) фл.(амп.) 250 

09.12. Lidocaine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml  2ml фл.(амп.) 1 000 

Антиастматични средства 

11.06. Fluticasone inhaler 50 mcg/dose 120 doses оп. 15 

Мотиви:  Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070 

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и 

следващи от  ЗОП. 

На основание чл. 43, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в 

законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се качи в създаденото досие на 

профила на купувача на Възложителя на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/214/ 

  Възложител: …………………… 

  /Д-р Минко Михов - представляващ 

 МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД/ 


