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РЕШЕНИЕ

№ РД 06-..Z^£?../17.08.2021r

за изменение на Решение № РД06-1186/02.06.2021г, и № РД 06-1359/21.07.2021г, с 

което е обявено класиране на участниците и участника определен за изпълнител по 

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

лекарствени продукти по обособена позиция № 2 "Лекарствени продукти от 

анатомо-терапевтична група ]  "Антиинфекциозни средства за системно 

приложение", част от обществена поръчка с предмет: "Лекарствени продукти от 

анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства" анатомо- 
терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони" анатомо- 
терапевтична група Н "Хормонални препарати за системно приложение; с 
изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група / 
"Антиинфекциозни средства за системно приложение"за нуждите на МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова" АД по Рамково споразумение № РД-11-158/26,03.2021 г ”

ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110 ал.1 т.4 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата 
за следните позиции: ;,ч .

Об.пози 
ция №

Анатомо- 
терапевтичен  
код /АТС-код/

Международно
непатентно

наименование
/INN/

Начин на 
приложение

Мярка J 
/ mg, tabl., 

ml./

yiClici 
НеобХОДЦМ;;. 
брой мярки

2 J04AB02 Rifampicin
перорзлна
твърда mg 240000

Мотиви: първият и вторият класиран участник отказва да сключи договор.

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. . ,: ‘А г л

« ■' -j/  V-. т i < >

Настоящото решение да се изпрати на участниците в законоустановения срок на посочените 

от тях е-майли през платформата на ЦОП и да се качи в създаденото досие на профила на 

купувача на Възложителя на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo;r̂ om/p0ps/

Възложител: ....

/Д-рМинкоМ и5сов— Изпълнителе н ди ректор /

) гч!

. - Г )  - I . ’i . i  •.

mailto:mbalgab@gmail.com
http://zop.mbalgabrovo;r%5eom/p0ps/



