
. ТОТА 
ВЕНКОВА

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

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

РЕШЕНИЕ
ЖЖ..2020Г.

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

работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-620/12.06.2020 г. на д-р Минко Цвятков 
Михов 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 
лекарст вени продукти /  лекарст вени продукти, лечебни храни, диагностични средства и 
други нет ерапевт ични продукти /  за нуж дите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово", 
открита с Решение № 526/07.05.2020г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2020-
0009/07.05.2020г.

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата 

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

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената 
поръчка по съответната обособена позиция както следва:

■ Участник №2 „Б.Браун Медикал" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. Христофор Колумб № 64, Сграда А2, Офис 111 с оферта с Вх. № 2 / 08.06.2020 г за обособени 
позиции /  ном. единици с № 2.38; 2.41; 2.42; 2.43; 2.44; 2.45; 2.64; 4.19; 9.09; 9.13; 9.24; 13.19; 13.21;

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

* Участник №3 „МагнаФарм България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. Проф. Александър Фол 23, вх. Б, ет.7 с Вх. № 3 / 09.06.2020 г за обособени позиции /  
ном. единици с № 1.30; 2.29; 7.52; 7.58; 12.29.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник №4 „Дансон - БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, ул. 
Отец Паисий 26 с оферта с Вх. № 4 / 10.06.2020 г за обособени позиции /  ном. единици с № 1.09;

13.23.

1.44; 7.40; 9.12; 9.21; 9.22; 11.15; 11.16; 13.30
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
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ж Участник № 5 „ Медекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
Самоковско шосе №2Л, Търговски център Боила ет.5, с оферта с Вх. № 5/10.06.2020 г. за 
обособени позиции /  ном. единици с № 1.05; 1.06; 1.15; 1.24; 1,42; 2,02; 2.03; 2.04; 2.18; 2.22; 2.26; 
2.27; 2.28; 2.30; 2.35; 2.46; 2.49; 2.51; 2.54; 2.56; 2.58; 2.59; 3.32; 5.03; 5.07; 6.16; 7.07; 709; 7.12; 7.13; 
7.21; 7.22; 7.35; 7.39; 9.01; 9.02; 9.17; 9.20; 9.46; 11.14.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник № 6 „Медофарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 
Младост бл,38Б с оферта с Вх. № 6 / 10.06.2020 г за обособени позиции /  ном. единици с № 7.08; 
7.10; 7.15; 7.32.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник №8 „Фаркол" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 
Стефано № 28 с оферта с Вх. № 8 / 11.06.2020 г за обособени позиции /  ном. единици с № 21.03; 
4.20; 1.35; 1.36; 1.38; 2.05; 3.17; 3.21; 3.22; 3.23; 3.25; 3.31; 3.33; 3.34; 3.35; 3.37; 3.38; 3.44; 3.45; 3.48; 
3.51; 3.52; 3.53; 4.05; 4.17; 4.18; 4.20; 7.28; 7.34; 7.43; 7.45; 9.07; 9.08; 9.49; 11.13; 13.16; 13.18; 13.20; 
13.22.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

* Участник №9 „Търговска лига -  Национален аптечен център” АД, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 1 с оферта с Вх. № 9/11.06.2020 г за обособени 
позиции /  ном. единици с № 2.11; 3.03; 3.06; 3.07; 3.24; 3.50; 7.11; 7.14; 7.18; 9.05.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник №10 „Фьоникс Фарма" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Околовръстен път № 199А с оферта с Вх. № 10/11.06.2020 г за обособени позиции /  ном. 
единици с № 1.01; 1.02; 1.13; 1.16; 1.17; 1.26; 1.37; 1.39; 1.40; 1.43; 1.47; 1.51; 1.53; 2.06; 2.19; 2.32; 
2.33; 2.34; 2.36; 2.39; 2.47; 2.48; 2.50; 2.52; 2.53; 2.55; 2.57; 2.60; 2,63; 2,65; 2.66; 3.05; 3.13; 3.27; 3.28;
3.30; 3.40; 3.41; 3.49; 3.54; 4.01; 4.09; 4.11; 4.14; 4.15; 4.16; 5.04; 5.05; 5.06; 6.01; 6.03; 6.13; 6.14; 6.15;
6.17; 7.17; 7.19; 7.23; 7.29; 7.30; 7.31; 7.36; 7.37; 7.38; 7.44; 7.46; 7.47; 7.48; 7.49; 7.50; 7.61; 7.64; 8.01;
8.02; 8.03; 8.04; 8.05; 8.10; 8.11; 9.06; 9.10; 9.14; 9.15; 9.25; 9.29; 9.31; 9,33; 9.40; 9.43; 9.48; 9.50; 9.51;
11.01; 11.02; 11.03; 11.17; 12.05; 12.08; 12.28; 13.06; 13.08; 13.09; 13.11; 13.12; 13.13; 13.17; 13.24; 
13.25.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

• Участник №11 „Софарма Трейдинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Лъчезар Станчев" №5 с оферта с Вх. № 11/11.06.2020 г за обособени позиции /  ном. единици с 
№ 01.04.; 01.07.; 01.10.; 01.11.; 01.12.; 01.14.; 01.18.; 01.19.; 01.21.; 01.22.; 01.23.; 01.25.; 01.27.; 01.28.;



09.37.; 09.38.; 09.39.; 09.41.; 09.42.; 09.44.; 09.45.; 09.52.; 9.54.; 09.55. ; 09.56.; 11.04. ; 11.05.; 11.07.; 
11.08.; 11.09.; 11.10.; 11.11.; 11.12.; 11.18.; 11.19.; 11.20.; 11.21.; 11.22.; 12.01.; 12.02.; 12.07.; 12.09. ; 
12.10.; 12.13.; 12.14.; 12.25.; 12.26.; 13.02.; 13.05.; 13.07.; 13.29.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник №12 „Профармация" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Равно поле, 
Промишлена зона „Верила" с оферта с Вх. № 12/11.06.2020 г за обособени позиции /  ном, 
единици с № 2.21; 2.31; 2.40; 6.04; 7.16; 7.57; 13.26; 13.27.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

* Участник №14 „Маримпекс 7" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
„Цар Борис III" №54 с оферта с Вх. № 14/11.06.2020 г за обособени позиции /  ном. единици с № 
13.28; 13.32;

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. О тстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възлож ителя  
отстранява следните участници по позиции както следва:

■ Участник № 1 „Фарма Вижън Европа" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. Александър Македонски №14 за обособени позиции /  ном. единици с № 7.19.

- Мотиви: За позиция № 7.19 Meropenem powd.inj. lg, участникът е предложил Meropenem 
AptaPharma powder for solution for injection/infusion x 10. Предложения лекарствен продукт не 
отговаря, защото в търговско наименование посочено от участника не е описано колко мг. е.

■ Участник №2 „Б.Браун Медикал" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. Христофор Колумб № 64, Сграда А2, Офис 111 с оферта с Вх. № 2 / 08.06.2020 г за обособени 
позиции /  ном. единици с № 08.02; 08.03; 13.24.

- Мотиви: За позиция № 8.02 Ibuprofen sol.inf. 400mg/100ml, участникът е предложил 
1BUPROFEN В. BRAUN 600MG ЕР 100ML BG. Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото 
е 600MG.

- За позиция № 8.03 Ibuprofen sol.inf. 400mg/100ml, участникът е предложил IBUPROFEN В. 
BRAUN 400MG ЕР 100ML BG . Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото е 400MG.

- За позиция № 13.24 Aqua for injections sol.inj, 10ml, участникът е предложил 
Идентификатор на ЛП 345, който не отговаря на описанието за съответната позиция.

■ Участник № 5 „ Медекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
Самоковско шосе №2Л, Търговски център Боила ет.5 за обособени позиции /  ном. единици с № 
2.53; 9.03;

- Мотиви: За позиция № 2.53 Sodium chloride sol.inf. 9mg/ml - 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, участникът е предложил 
Natrium Chlorid Alkaloid, Solution for infusion, 9mg/ml -  500 ml, -, Pack: 20. Предложения лекарствен



продукт не отговаря, защото банките те разполагат с два самостоятелни стерилни порта с 
отделни защитни фолия. Стерилния порт е един.

- За позиция № 9.03 Fentanyl solinj. 0.05 mg/ml 2ml, участникът е предложил Fentanyl-hameln 
50 pg/ml Inj.Lsg. (2 ml}, Pack: 10. Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото не е 
разрешен за употреба в РБългария по чл.266а от ЗЛПХМ.

■ Участник №8 „Фаркол" АД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сан 
Стефано № 28 за обособени позиции /  ном. единици с № 2.49; 2.52; 2.56; 3.54; 13.23.

- Мотиви: За позиция № 2.49 Sodium chloride 8.6 g/1, Potassium chloride 0.3 g/1, Calcium 
chloride dihydrate 0.33 g/1 - 500ml Стъкло, участникът е предложил Ringer Braun Solution for 
infusion 500ml. Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото не е стъклена, а 
полиетиленова банка.

- За позиция № 2.52. Sodium chloride sol.inf. 9mg/ml - 250ml -  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. , участникът е предложил 
Natrium Chlorid Braun 0,9% Solution for infusion 0,9% - 250 ml. Предложения лекарствен продукт не 
отговаря, защото посочения код в ID по ПЛС2 не съответства на спецификацията -  стъклена, а не 
мека пластмасова бутилка.

- За позиция № 2.56 Sodium chloride sol.inf. 9mg/ml - 1000ml полиолефинов или 
полипропиленов сак, участникът е предложил Natrium Chlorid Braun 0,9% Solution for infusion 
0,9% - 1000 ml. Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото контейнера не е сак, а мека 
пластмасова банка.

- За позиция № 3.54 Fenofibrate caps. 200mg хЗО, участникът е предложил FIBRANOR film 
coated tablets 160 mg x 30. Предложения лекарствен продукт не отговаря на спецификацията, 
защото в търг. Наименование е посочено 160 мг.

- За позиция № 13.23 Sorbitol 20g/1000ml, Mannitol 10g/1000ml irrigating sol. 3000ml /сак/, 
участникът е предложил Purisole SM CFX DUO 3000ml. Предложения лекарствен продукт не 
отговаря на процентно съдържание Sorbitol/ Mannitol -27/5.4 гр. на 1000 мл.

* Участник №10 „Фьоникс Фарма" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Околовръстен път № 199А за обособени позиции /  ном. единици с № 7.09; 7.14.

- Мотиви: За позиция № 7.09 Cefazolin powd.inj. 2g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/, 
участникът е предложил CEFAZOLIN-MIP, Powder for solution for injection/infusion, 2000, mg, Pack: 
10. Предложения лекарствен продукт не отговаря, защото е флакона е 100 мл.

- За позиция № 7.14 Ceftriaxone powd.inj. 2.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/, 
участникът е CEFTRIAXON-MIP, Powder for solution for injection, 2, g, Pack: 10. Предложения 
лекарствен продукт не отговаря, защото е флакона е 100 мл.

■ Участник №11 „Софарма Трейдинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Лъчезар Станчев" №5 за обособени позиции /  ном. единици с № 1.43; 7.13; 7.14; 7.24; .749.

Мотиви: За позиция № 1.43 Pyridoxine Hydrochloride 50mg/ml, Thiamine hydrochloride 
lOOmg/ml sol.inj. 1ml, участникът е предложил Bevit Forte, Solution for injection, 100 mg/100 mg/1



mg - 2 ml, Pack: 5. Предложения лекарствен продукт не отговаря на заложената от възложителя 
спецификация.

- За позиция № 7.13 Ceftriaxone powd.inj. l.Og /флакони с вместимост от 5 до 20мл/, 
участникът е предложил CEFTRIAXON-MIP, Powder for solution for injection, 1, g, Pack: 10. 
Предложения лекарствен продукт не отговаря на заложената от възложителя спецификация, 
флакона е 50 мл.

- За позиция № 7.14 Ceftriaxone powd.inj. 2.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/, 
участникът е CEFTRIAXON-MIP, Powder for solution for injection, 2, g, Pack: 10. Предложения 
лекарствен продукт не отговаря, защото е флакона е 100 мл.

- За позиция № 7.24 Clarithromycin powd.inf. 500mg, участникът е предложил FR0MILID, 
Granules for oral suspension, 250 mg/5 ml - 60 ml, mg, Pack: 1. Предложения лекарствен продукт не 
отговаря на заложената от възложителя спецификация.

- За позиция № 7.49 Aciclovir tabl. 200mgxl0, участникът е предложил VALTREX, Film coated 
tablet, 500, mg, Pack: 10. Предложения лекарствен продукт не отговаря на заложената от 
възложителя спецификация.

• Участник №12 „Профармация" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Равно поле, 
Промишлена зона „Верила" за обособени позиции /  ном, единици с № 2.22;

Мотиви: За позиция № 2.22 Human prothrombin complex: Factor II 480-900 IU, Factor VII 500 
IU, Factor IX 600 IU, Factor X 600 IU powd. + solv. for sol.inj., участникът е предложил OCTAPLEX, 
Powder and solvent for solution for injection, 500, IU, Pack: 1. Предложения лекарствен продукт не 
отговаря на заложената от Възложителя спецификация

IV. О тстранени участници: На основание чл. 107 т.З от ЗОП В ъзлож ителя отстранява  
следните участници по позиции както следва:

• Участник №12 „Профармация" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Равно поле, 
Промишлена зона „Верила" за обособени позиции /  ном. единици с № 8.01;

Мотиви: В изисканата на основание чл.72 ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за 
начина на ценообразуване на ценовите предложения за н.е. 8.01 не може да потвърди цената, тъй 
като има промяна в търговските услови от производител..

• Участник №3 „МагнаФарм България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. Проф. Александър Фол 23, вх. Б, ет.7 за обособени позиции /  ном. единици с № 9.23;

Мотиви: В изисканата на основание чл.72 ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за 
начина на ценообразуване на ценовите предложения участника излага следното: Участникът
няма да изпрати обосновка и иска да бъде отстранен от ценовите предложения за позиция 9.23, 
тъй като от скоро участникът е узнал от ПРУ, че за тази позиция се прекратява РУ..

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП В ъзлож ителя частично прекратява  

процедурата за  следните позиции:
Ном.№ Наименование M. е./Лек.ф- Колич.

С па зм о л и ти чн и  и а н ти хо л и н е р ги ч н и  сред ства  и препарати , засил ващ и  
пе ристал тиката

01.08. Papaverine hydrochloride tabl. 50mg x40 табл.(капс.) 2 000



Антидиабетни лекарствени средства
01.33. Insulin human, Biosynthetic (Isophane insulin crystals) 

susp.inj.
100 lU/m l 3ml

фл.(амп.) 100

Антитромботични средства
02.08. Abcixim ab sol. Inj./inf. 2m g/m l 5ml фл.(амп.) 4

02.09. Eptifibatide sol.inf. 0.75mg/m l 100ml фл.(амп.) 80

02.10. Eptifibatide soi.inj. 2m g/m l 10ml фл.(амп.) 80

02.14. Dabigatran etexilate tab!. 110mg табл.(капс.) 720

02.16. Rivaroxaban tabi. 10mg табл.(капс.) 240

Антихеморагични средства
02.20. Phytomenadione soi.inj. 10mg/ml 1ml фл.(амп.) 1 400

Разтвори за парентерално хранене
02.37. Glucose monohydrate 110g/I (G lucose anhydrous 10Og/l)

500ml
Стъкло

фл.(амп.) 2 000

Лечение на сърдечните заболявания
03.04. Propafenone hydrochloride soi.inj. 3.5m g/m l 20ml фл.(амп.) 600
03.16. Alprostadil powd.inf. 20mcg фл.(амп.) 20

Бета-блокери
03.36. Carvedilol tabl. 6.25mg x28 табл.(капс.) 600

Калциеви антагонисти
03.43. Verapam il hydrochloride tabl. 80mg x50 табл.(капс.) 1 500

Ангиотензин II антагонисти, самостоятелно
03.47. Valsartan tabl. 160 mg x30 табл.(капс.) 2 000

Антимикотични средства за локална употреба
04.02. Pyoctanin sol. 1% 50ml. ОП. 15
04.03. Pyoctanin sol. 2% 50ml. ОП. 15

Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба
04.12. Sulfathiazole pulv. 10g ОП. 100

Кортикостероиди, дерматологични препарати
04.13. Fluocinolone acetonide ung. 0.025/100g - 1 5g ОП. 15

Калциева хомеостаза
06.18. Paricaicitol soi.inj. 5mcg/m l 1 ml | фл.(амп.) 300

Карбапенеми
07.20. Ertapenem powd. for sol. inf. 1g фл.(амп.) 50

Имунни серуми и имуноглобулини
07.53. Vipera venom antitoxin amp. 100UI фл.(амп.) 20
07.54. Botulinum antitoxin soi.inj. 4500 III (C lostridium  botulinum 

type A,
В, E antitoxin aa 1500 IU - в три отделни ампули)

фл.(амп.) 10

07.55. Gas-gangrene antiserum sol. flac. 25000UI фл.(амп.) 10
07.60. Anti-D (rh) immunoglobulin sol. inj. 1500 IU фл.(амп.) 20

07.62. Immunoglobuline normal human, with alpha-antitoxin 
sol.ini. 3ml

фл.(амп.) 10

Миорелаксанти
08.06. Atracurium  besylate soi.inj. 10mg/ml 2.5ml фл.(амп.) 500

08.07. Atracurium  besylate soi.inj. 10mg/ml 5ml фл.(амп.) 900

08.09. Rocuronium bromide soi.inj. 10mg/ml 5ml фл.(амп.) 100

Анестетици
09.04. Fentanyl soi.inj. 0.05 mg/m l 5ml фл.(амп.) 1 500

09.11. Bupivicaine hydrochloride soi.inj. 5mg/ml 4m! (haevy) фл.(амп.) 200
Антиепилептични средства

09.34. Sodium valproate tabl. 300mg x40 табл.(капс.) | 400

09.35. Sodium valproate tabl. 500mg x40 табл.(капс.) 400

Психолептици
09.47. Dexmedetom idine cone, for sol. inj. 100mcg/ml 2ml фл.(амп.) 10



Психоаналептици
09.53. Vinpocetine tabl. 5mg табл.(капс.) 1 000

Препарати против ектопаразити, вкл. скабиди инсектициди и репеленти
10.01. Tem efos 2% lot. 100ml (против въшки) on. 15
10,02. Benzilii benzoas sol. 25% 100ml (против краста) on. 15

Антиастматични средства
11.06. Fluticasone inhaler 50 mcg/dose 120 doses on. 15

Оф талмологични препарати
12.03. Fusidic acid eye drops 10mg/g 5g on. 20
12.04. Acyclovir eye o intm ent 30mg/g 5g (4.5g) on. 15
12.06. Ofloxacin eye/ear drops sol. 0.3% 10ml on. 20
12.11. Brimonidine eye drops sol. 2m g/m l 5ml on. 15
12.12. Pilocarpin eye drops sol. 20mg/m l 10ml on. 15
12.15. Brinzolam ide/Timolol eye drops susp. 10mg/ml + 5mg/m l 

5ml
on. 15

12.16. Dorzolam ide/Tim olol 20mg/m l + 5m g/m l eye drops 10ml on. 15
12.17. Pilocarpine hydrochloride 20m g/m lt Timolol maleate 

6.84mg/m l eye 
drops 5mi

on. 10

12.18. Pilocarpine hydrochloride 40m g/m l, Timolol maleate 
6.84m g/m l eye 
drops 5ml

on. 10

12.19. Latanoprost 50mcg/ml, eye drops sol. single-dose
container 0.2ml
x30

on. 360

12,20. Travoprost eye drops 40m cg/m l 2.5m l on. 15
12.21. Atropine eye drops sol. 10mg/m l 10ml on. 12
12.22. Cyclopentoiat eye drops sol. 10m g/m l 10ml (15ml) on. 15
12.23. Tropicam ide eye drops 5mg/m l 10ml on. 30
12.24. Tropicam ide eye drops 10mg/ml 10mi on. 30
12.27. Synthetic vitam in A  palm itate concentrate gel eye 10% 

10g
on. 50

Отологични препарати
12.30. Nitrofural 2.5 mg/ml, Phenazone 87.5mg/ml, Tetracaine 

HCI 31.25
mg/ml drops ear 5ml

фл.(амп.) 20

Антидоти
13.01. Protamin sulphas amp. 10mg/ml 5ml фл.(амп.) 50
13.03. Flumazenil sol.inj. 0.1 mg/ml 5ml фл.(амп.) 40
13.04. Sugam m adex sodium sol.inj. 100mg/ml 2ml фл.(амп.) 2

Храни, . . . . . . ;
13,10. Детска храна на основата на соев протеин, за деца 

страдащи от
алергия към кравето мляко. Предназначена за деца от 
0 мес.
Състав: растителни масла, изолат от соев белтък, 
минерални
вещества, витамини, микроелементи, L-триптофан, L-
метионин,
инозитол, L-кар

on. 20

Всички други нетерапевтични продукти
13.15. Acidum  benzoicum pulv. /опаковка от 20 до 200 гр./ 1 000

13.17. Sulfur depuratum pulv. /опаковка от 20 до 200 гр./ 500

Рентгеноконтрастни средства, нейодирани

13.31. Gadodiam ide sol.inj. 0.5mmol/m l (287mg/m l) 20ml фл.(амп.) 30



Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя частично прекратява
процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование M. е./Лек.ф-ма Колич.

Макролиди ■
07.24. Clarithromycin powd.inf. 500mg фл.(амп.) 200

А не стетици
09.03. Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/mi 2m! фл.(амп.) 1 500

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 i прати на участниците в 
законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се 
профила на купувача на Възложителя на следния адрес: h ttp://zop. т lgabrovo.com/auction/282/

Възложител:
/Д-р Минко Михов/

Н*-1 /7'
ълнителен директор/

http://zop

