
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 

№РД-06-977/06.10. 2020г. 

за изменение на Решение № РД06-813/18.09.2020 г, с което е обявено класиране на 

участниците и участника определен за изпълнител за обособени позиции: 7.16; 5.02; 7.56; 

7.63; 13.07; 1.06;  

 

от 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 № 526/07.05.2020г. и 

публикувано обявление в АОП с №  00748-2020-0009/07.05.2020г. 

На основание чл.112, ал.3 от ЗОП и въз основа на постъпило писмо от фирмите: Софарма 

Трейдинг АД с Вх  № 2890/28.09.2020 г  за отказ за сключване на договор за позиция с № 5.02; 
7.56; 7.63; 13.07, от фирма Медекс ООС с Вх  № 2871/25.09.2020 г  за отказ за сключване на 
договор за позиция с № 1.06 и от фирма Про Фармация ЕООД с Вх № 2879/25.09.2020 г за отказ за 

сключване на договор за позиция с №  7.16 Възложителят взе следното решение 
 

ОБЯВЯВАМ: 

І. Участникът, класиран на второ място се определя  като  изпълнител на обществената 
поръчка по обособена позиция - както следва: 

 

 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 № 7.16;. 

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 № 05,02; 07.63. 

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 

№ 1.06.   

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска. 

 

ІV. На основание чл. 110 ал.1 т.4 б. а) от ЗОП Възложителя  частично прекратява   
процедурата за следните позиции: 
Ном.№ Наименование М. е./Лек.ф-

ма 
Колич. 

07.56. Immunoglobuline, normal human, for intravascular 
adm. sol.inf.  50mg/ml 5ml (250mg) 

фл.(амп.) 2 000 



13.07. PPD Tuberculin Mammalian sol.inj. 5TU/0.1ml 1ml фл.(амп.) 40 

Мотиви: Първият класиран участник за тази позиция отказва да сключи договор, За нея 

няма класиран участник на второ място 

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/282/ 

 Възложител: …………………… 

 /Д-р Минко Михов– Изпълнителен директор/ 


