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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул, „Д-р Илиев-Детския" Ns 1 тел. 066/800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

РЕШЕНИЕ -v^'

2021г. ’
за обявяване класиране на участниците  и участника  определен за и зпълнител  на

общ ествена поръчка

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с §137 от Предходните и 
заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково 

споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г и покана с Изх.№  1226/23 .04 .2021  г с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А 

“Храносмилателна система и метаболизъм" и анатомо-терапевтична група М  

“Мускулно-скелетна система“ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД по 

Рамково споразумение № РД-11-164/29.03,2021 г ”и въз основа на отразените резултати в 
протоколи №1/10.05.2021 г., №2/01.06.202г. и Доклад от 01.06.2021 г . от работата на комисия, 
назначена със Заповед № № РД-06-1071/10.05.2021 г. на д-р Минко Цвятков Михов Изпълнителен 
Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД -  Габрово за провеждане на процедура nov30n  за 
възлагане на обществена поръчка

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците  в процедурата, съгласно обявените кри терии  и  приетата 
методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

И. Участникът , класиран  на първо място се определя като  и зпълни тел  на общ ествената 
поръчка  по съответната обособена позиция както  следва:

■"ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД с оферта с Вх. № 0111014/ 27-04-2021 за обособени
позиции /  ном. единици с №

Об.пози 
Ц И Я  N9

Анатомо-
терапевтичен

код/АТС-
код/

Между на родно 
непатентно 

наименование 
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка
/ m g ,

tabl.,
ml./

Необходим
брой

мярки

,Ед цена;
'■.-['■.■заД-.д 
единица 

мярка 
без ДДС

. Ед цена
■чг за 
единица 
мярка с 

ДДС

2 М 01АЕ17 Dexketo profen парентерална mg 100000 0,013382 0,016058
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ "ФАРКОЛ" АД с оферта с Вх. № 010979/ 27-04-2021 за обособени позиции /  ном. 
единици с№

Ед цена ; Ед цена
Анатомо- Международно Мярка за ' за

терапевтичен непатентно /mg, Необходим ,единйца| единица:
Об.пози код /АТС- наименование Начин на tabl., брой мярка : мярка с
Ц И Я  N9 код/ /INN/ приложение ml./ мярки без ДДС ДДС ^
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2 J01M A12 Levofioxacin
перорална
твърда mg 200000 0,002845 0,003414

2 J01M A12 Levofloxacin парентерална mg 1000000 0,008180 0,009816

2 J01XD01 M etron idazo le парентерална mg 9000000 0,002378 0,002854
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

‘V;'< ■ "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД с оферта с Вх. № 011608/ 07-05-2021 за обособени 
позиции / ном. единици с №

Об.пози 
ция №

Анатомо- 
терапевтичен 

код /АТС- 
код/

Международно
непатентно

наименование
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./

Необходим
брой

мярки

Ед цена 
за

единица 
мярка 

без ДДС

Ед цена 
за

единица 
мярка с 

ДДС

2 М 03АВ01 Suxam ethon ium парентерална mg 130000 0,042512 0,051014
2 М 03АС06 Pipecuronium парентерална mg 2400 0,648537 0,778244

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ ДАНСОН БГ ООД с оферта с Вх. № 010741/ 23-04-2021 за обособени позиции /  ном.
единици с №

Об.пози 
ция №

, Анатомо- 
терапевтичен 

код /АТС- 
код/

Международно
непатентно

наименование
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./

Необходим
брой

мярки

Ед цена 
за

единица 
мярка 

без ДДС

Ед цена 
за

единица 
мярка с 

ДДС

2 М 01АВ05 D iclofenac парентерална mg 2400000 0,006452 0,007742
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: няма
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.

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/cops/ и .

Възложител:......
/Д-р Минко МихАв- Изпълнителен директор/

http://zop.mbalgabrovo.com/cops/

