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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТО ГА ВЕН КОВА” АД - гр. ГАБРО ВО

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

РЕШЕНИЕ , j
№ М М :ДМ ./13.£Д2021т.

за изменение на Решение № РД06-338/24.03.2021 г. с което е обявено класиране на 
участниците и участника определен за изпълнител за обособени позиции:

Об.пози 
ция №

Анатомо-
терапе
втичен

код
/АТС-
код/

Междуна 
родно непате 
нтно наимено 
вание /INN/

Начин на прило 
жение

Мярка
/mg,
tab!.,
ml./ Участници

1 В05ВВ01 Sodium chloride парентерална ml

250 ml

1 В05ВВ01 Sodium chloride парентерална ml

500 ml

-

1 В05ВС01 Mannitol парентерална ml 15%-500 ml

От обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1 „Лекарствени продукти за Анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ и Анатомо-терапевтична група L „Антинеопластични и 
иимуномодулиращи средства за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по Рамково 
споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г"

На основание чл.112, ал.З от ЗОП и въз основа на постъпило писмо от фирма: Софарма 
Трейдинг АД с Вх № 2890/28.09.2020 г за отказ за сключване на договор за описаните по-горе 
позиции Възложителят взе следното решение

ОБЯВЯВАМ:
I. Участникът, класиран на второ място се определя като изпълнител на обществената 

поръчка по обособена позиция - както следва:

■ "ФАРКОЛ" АД с оферта с Вх. № 02991/ 16-02-2021 за обособени позиции /  ном. 
единици с №

Об.пози

Анатомо-
терапе
втичен

код
/АТС-

Междуна
родно

непатентно
наимено

вание Начин на

Мярка
/mg,
tab!.,

Ед цена за 
единица 

мярка^без
Ед цена за 
единица

ция Ns код/ /INN/ приложение ml./ Участници ДДС 1 мярка с ДДС

mailto:mbalgab@gmail.com


1 В05ВВ01
Sodium
chloride парентерална ml

1."ФАРК0/1" АД 0,004807 0,005768

1 В05ВВ01
Sodium
chloride парентерална m!

1."ФАРК0Л" АД 0,002535 0,03042

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.4 б. а) от ЗОП Възложителя частично прекратява
процедурата за,следните позиции:_________________________________________________

7>vv ■■*...

Об.пози 
ция №

Анатомо- 
терапе 

0 втичен 
код 

/АТС- 
код/

Междуна 
родно непате > 
нтно наимено 
вание/INN/

Начин на прило 
жение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./ Участници

1 В05ВС01 Mannitol парентерална ml 15%-500 ml

Мотиви: Първият класиран участник за тази позиция отказва да сключи договор, За нея 
няма класиран участник на второ място

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 кудуваца^на Възложителя на 
следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/cops/

Възложител: 
/Д-р Минко М ректор/

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

