
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 19_____________  тел.: 80-54-210. факс: 80-54-344
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На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 11-164 /

29.03.2021 г, сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на централен 

орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Покана с изх. № 327 / 01.04.2021г. с 

предмет: „Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М 

"Мускулно-скелетна система".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, 

въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г.“, като 

взех предвид протокола от работата на комисията,

Р Е Ш И Х :

ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен конкурентен 

избор с предмет : „Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група 

М "Мускулно-скелетна система".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз 

основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г.“
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2 М01АВ55

Diclofenac,
Orphenadrine

citrate

парентерална

mg /refers 

to

diclofenac/

съгл.

РУ
0,158667 750

1."ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД 
2 ."МЕДЕКС" ООД 

3 ."ФАРКОЛ" АД

0,131867
0,131892

0,132222

0,158240

0,158270

0,158666

2 М01АЕ03 Ketoprofen парентерална mg
съгл.

РУ
0,029438 10000

1."МЕДЕКС" ООД

2.ДАНСОН БГ ООД

0,012501

0,012514
0,015001

0,015017

2 М01АЕ17 Dexketoprofen парентерална mg
съгл.

РУ
0,019499 219000

1 ."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" 

АД
2."МЕДЕКС" ООД

0,013382

0,013383

0,016058

0,016060

2 М03АВ01 Suxamethonium парентерална mg
съгл.

РУ
0,054320 110000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

2 ."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3 ."МЕДЕКС" ООД

0,043437

0,043449

0,043492

0,052124

0,052139

0,052190

Съгласно Постановление № 146 от 09.06.2015г. за създаване на централния орган 

за покупки в сектор „Здравеопазване“, след провеждане на процедурата по вътрешен 

конкурентен избор, действия по прекратяване на текущите договори за обществени 

поръчки за доставка на лекарствени продукти, влизащи в сключените рамкови 

споразумения, се предприемат в случай, че постигнатите в резултат на процедурата по 

вътрешен конкурентен избор цени са по-ниски или равни на тези по действащите 

договори.

В изпълнение на гореизложеното:

I. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по вътрешен конкурентен избор с предмет 

„Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М 

"Мускулно-скелетна система".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, 

въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г.“ по 

следните лекарствени продукти:

• с АТС код М01АВ55, INN Diclofenac, Orphenadrine citrate, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg /refers to diclofenac/ 75мг/30мг

• c АТС код М01АЕ03, INN Ketoprofen, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  
mg

• с АТС код М01АЕ17, INN Dexketoprofen, лекарствена форма -  парентерална, мярка 
- m g

• с АТС код М03АВ01, INN Suxamethonium, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg



МОТИВИ: Постигнатата цена за посочения лекарствен продукт, след проведения 
електронен търг в процедурата по ВКИ, е по-висока от цената, договорирана в 
действащия към момента договор за доставка на лекарствения продукт.

II. ОТСТРАНЕНИ от процедурата - НЯМА

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) настоящото 
решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На 
основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) и чл. 24, ал. 1, т. 2 (ред. 
действаща до 01.04.2020 г.) от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка 
в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на МБАЛББ „Света София“ ЕАД 
на следния адрес: http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/152, както и в Електронната 
система в деня на изпращането му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано на основание чл. 197, ал. 1, т. 7, 
буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред 
Комисията за защита на конкуренцията. /Настоящото решение не подлежи на обжалване 
на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.

\\информация,
заличена на основание
Чл.37 от ЗОП 
във връзка
с  Чл.4, т.1 от
Регламент 
ЕС 2016/679

http://www.mbalbb-sofia.com/profile/details/152

