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

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 19 тел.: 80-54-210,

ОД

МБАЛББ "С

П Р О Т О К О Л

От работата на комисия, назначена със Заповед № 204 / 14.04.2021 г. на изпълнителния 
директор на МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД Любчо Пенев, за провеждане на процедура по 
вътрешен конкурентен избор с предмет: : „Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ 
„СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-163 от 
29.03.2021 г.“, обявена с покана изх. № 326 / 01.04.2021г. чрез Електронната система за 
закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република 
България,

Състав на комисията:
Председател:
1. Павлинка Маринова -  началник болнична Аптека;

Членове:
2. Венелин Йорданов - адвокат;
3. Анна Малечкова -  организатор обществени поръчки

Резултати от работата на комисията:
На 14.04.2021 г., в 11:00 ч„ в МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, комисията се събра за 

разглеждане на предложенията, получени в отговор на Покана № 326 / 01.04.2021 г. 
отправена от изпълнителния директор на лечебното заведение. Членовете на комисията 
подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените

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



В определения срок, в Електронната система са постъпили оферти, както следва:

Номер Дата на 
подаване Наименование на процедура Рамково

№
ОП Наименованш  

на участника

2071 7624 07624 06-04-2021
14:33

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "ТЪРГОВСКА 

ЛИГА - ГАЦ" АД

2071 7534 07534 06-04-2021
12:03

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "МЕДЕКС" ООД

2071 7264 07264 04-04-2021
20:23

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 ДАНСОН БГ ОО1

2071 7163 07163 02-04-2021
20:49

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "МАРИМПЕКС - 

7" ЕООД

2071 7094 07094 02-04-2021
14:43

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "ФАРКОЛ" АД

2071 6979 06979 02-04-2021
10:29

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД

2071 6962 06962 02-04-2021
10:02

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ" ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 Медофарма ЕОО£

2071 6920 06920 01-04-2021
23:30

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 "ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД

2071 6899 06899 01-04-2021
15:33

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1

"ПРО
ФАРМАЦИЯ"

ЕООД

2071 6896 06896 01-04-2021
15:14

Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- 
терапевтична група А "Храносмилателна система и 

метаболизъм".” за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково 

споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г

РД-11-163/
29.03.2021 1 Инбиотех ООД



На следващ етап от своята работа, Комисията пристъпи към разглеждане на 
съдържанието на офертите и констатира следното:

Офертата на „Търговска Лига - ГАЦ*‘ АД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Медекс“ ООД съдържа всички изискуеми документи и информация и 
комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Дансон - БГ“ ООД съдържа всички изискуеми документи и информация 
и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Маримпекс-7“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Фаркол“ АД съдържа всички изискуеми документи и информация и 
комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Софарма Трейдинг“ АД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Медофарма“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Фьоникс Фарма“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „ПроФармация“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на „Инбиотех“ ООД съдържа всички изискуеми документи и информация и 
комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

В съответствие с предварително обявения график, на 19.04.2021г. в 11.00 часа 
ценовите предложения на участниците станаха достъпни в Електронната система. Комисията 
пристъпи към тяхното отваряне и констатира следното:

Ценово предложение на „Търговска Лига - ГАЦ“ АД:

Предлагани ценови параметри

АТС
|
INN

Начин на 

приложение Забележка Мярка Статус

Ед.цена без 

ДДС

Ед.цена с 

ДДС
Insulin

А10АВ01 (human) парентерална IU Валиден 0,021494 0,025793

Insulin

А10АС01 (human) парентерална IU Валиден 0,021494 0,025793



Ценово предложение на „Медекс“ ООД:

Предлагани ценови параметри

ШШиШЛ
Начин на 

приложение Забележка Мярка
Ед.цена без 

Статус ДДС

Ед.цена с 

ДДС

А02ВС01 Omeprazole парентерална mg Валиден 0,097951 0,117541

A03AD02 Drotaverine парентерална mg Валиден 0,007351 0,008821

Solution for
A03FA01 Metoclopramide парентерална injection mg Валиден 0,075604 0,090725

Calcium

А12АА03 gluconate парентерална mg Валиден 0,019578 0,023494

А16АА02 Ademetionine парентерална mg Валиден 0,010841 0,013009
перорална

А16АА02 Aclemetionine твърда mg Валиден 0,003787 0,004544

Ценово предложение на „Дансон - БГ“ ООД:

Предлагани ценови параметри

ш  ̂1 ШДЕРШ

■шISJWC

А02ВС01 Omeprazole парентерална mg Валиден 0,097917 0,117500

A03AD02 Drotaverine парентерална mg Валиден 0,007351 0,008821

А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038083 0,045700

A11GA01 Ascorbic acid парентерална mg Валиден 0,002053 0,002464

Ценово предложение на „Маримпекс - 7“ ЕООД:

Предлагани ценови параметри

i
I* ■Jip

A03AD02 Drotaverine парентерална mg Валиден 0,007533 0,009040

А10АВ01

Insulin

(human) парентерална IU Валиден 0,021494 0,025793

А10АС01

Insulin

(human) парентерална IU Валиден 0,021494 0,025793

Ценово предложение на „Фаркол“ АД:



Предлагани ценови параметри

......""TSj;

АТС INN Л Я ' *
ТГ. .........  - — « H Ед.цена с 1  

ДДС : 1

А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038083 0,045700

A03FA01 Metoclopramide парентерална

Solution for 

injection mg Валиден 0,081616 0,097939

А12СС02

Magnesium

sulfate парентерална mg Валиден 0,000810 0,000972

Ценово предложение на „Софарма Трейдинг“ АД:

Предлагани ценови параметри

■ ■
lillllll ill ж______............

Начин на 

приложение Забележка

Ед.цена без 

ДДС

Ед.цена с 1 

ДДС 1

А02ВА03 Famotidine парентерална mg Валиден 0,057618 0,069142

А02ВС01 Omeprazole парентерална mg Валиден 0,097951 0,117541

A03AD01 Papaverine парентерална mg Валиден 0,027250 0,032700

A03AD02 Drotaverine парентерална mg Валиден 0,007351 0,008821

А03ВА01 Atropine парентерална mg Валиден 0,781667 0,938000

А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038121 0,045745

A03FA01 Metoclopramide парентерална

Solution for 

injection mg Валиден 0,075604 0,090725

А10АВ01 Insulin (human) парентерална IU Валиден 0,021440 0,025728

А10АС01 Insulin (human) парентерална IU Валиден 0,021440 0,025728

A11GA01 Ascorbic acid парентерална mg Валиден 0,002053 0,002464

А12АА03

Calcium

gluconate парентерална mg Валиден 0,019578 0,023494

А12СС02

Magnesium

sulfate парентерална mg Валиден 0,000809 0,000971

А16АА02 Aclemetionine парентерална mg Валиден 0,010841 0,013009

А16АА02 Aclemetionine

перорална

твърда mg Валиден 0,003787 0,004544

Ценово предложение на „Медофарма“ ЕООД:

Предлагани ценови параметри

I |;У :й1г ; ;;£*

Ш К ВВ т
А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038122 0,045746

A03FA01 Metoclopramide парентерална

Solution for 

injection mg Валиден 0,075638 0,090766



Ценово предложение на „Фьоникс Фарма“ ЕООД:

Предлагани ценови параметри

■ ш - Ж Ш Я
111111 1.... . ... ;1!!1!111 1111 ш
А02ВА03 Famotidine парентерална mg Валиден 0,057600 0,069120

А02ВС01 Omeprazole

перорална

твърда mg Валиден 0,013290 0,015948

A03AD02 Drotaverine парентерална mg Валиден 0,007350 0,008820

А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038121 0,045745
Solution for

A03FA01 Metoclopramide парентерална injection mg Валиден 0,075600 0,090720

А10АВ01 Insulin (human) парентерална IU Валиден 0,021433 0,025720

А10АС01 Insulin (human) парентерална IU Валиден 0,021433 0,025720

Magnesium

А12СС02 sulfate парентерална mg Валиден 0,000808 0,000970

А16АА02 Ademetionine парентерална mg Валиден 0,010836 0,013003

перорална

А16АА02 Ademetionine твърда mg Валиден 0,003786 0,004543

Ценово предложение на „ПроФармация“ ЕООД:

Предлагани ценови параметри

А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg Валиден 0,038121 0,045745
Solution for

A03FA01 Metoclopramide парентерална injection mg Валиден 0,083099 0,099719

Ценово предложение на „Инбиотех“ ООД:

Предлагани ценови параметри

v  . ■ Л  - ' Г .

А02ВС01 Omeprazole перорална твърда mg Валиден 0,012661 0,015193



Класирането на участниците беше извършено автоматично в Електронната система, по 
възходящ ред, като на първо място за всеки един от продуктите беше класиран участника, 
предложил най-ниска цена както следва:
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Референтна 

стойност за 

1 бр. мярка 

съгласно 

ПЛС

Необходим

брой

мярки

Участници

Ед цена 

за

единица 

мярка 

без ДДС

Ед цена 

за

единица 

мярка с 

ДДС

1 А02ВА03 Famotidine парентерална mg съгл. РУ 0,072000 64800
1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
0,057600

0,057618
0,069120
0,069142

1 А02ВС01 Omeprazole парентерална mg съгл. РУ 0,117600 184000
1.ДАНСОН БГ ООД

2."МЕДЕКС" ООД 
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

0,097917

0,097951

0,097951

0,117500

0,117541
0,117541

1 А02ВС01 Omeprazole
перорална

твърда
mg

Съгласно

РУ
0,016268 480000

1.Инбиотех ООД 

2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
0,012661

0,013290
0,015193
0,015948

1 A03AD01 Papaverine парентерална mg съгл. РУ 0,032700 3600 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,027250 0,032700

1 A03AD02 Drotaverine парентерална mg съгл. РУ 0,009040 16000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2.ДАНСОН БГ ООД 

2."МЕДЕКС" ООД

3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД

0,007350
0,007351

0,007351

0,007351

0,007533

0,008820
0,008821

0,008821

0,008821

0,009040

1 А03ВА01 Atropine парентерална mg съгл. РУ 0,938000 790 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,781667 0,938000

1 А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg съгл. РУ 0,045746 8800

1."ФАРКОЛ" АД 
1.ДАНСОН БГ ООД 

2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3 .Медофарма ЕООД

0,038083
0,038083
0,038121

0,038121

0,038121

0,038122

0,045700
0,045700
0,045745
0,045745
0,045745

0,045746

1 A03FA01 Metoclopram ide парентерална mg съгл. РУ 0,109440 20000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2."МЕДЕКС" ООД

3.Медофарма ЕООД 

4,"ФАРКОЛ" АД 

5."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,075600
0,075604
0,075604

0,075638
0,081616

0,083099

0,090720
0,090725

0,090725

0,090766

0,097939
0,099719

1 А10АВ01
Insulin

(human)
парентерална IU съгл. РУ 0,025793 42000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 
3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД

3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

0,021433
0,021440
0,021494
0,021494

0,025720
0,025728
0,025793

0,025793

1 А10АС01
Insulin

(human)
парентерална IU съгл. РУ 0,025793 4500

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

0,021433
0,021440

0,021494

0,021494

0,025720
0,025728

0,025793
0,025793

1 A11GA01 Ascorbic acid парентерална mg съгл. РУ 0,002464 1000000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

1.ДАНСОН БГ ООД

0,002053
0,002053

0,002464

0,002464

1 А12АА03
Calcium

gluconate
парентерална mg съгл. РУ 0,023494 69000

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

1."МЕДЕКС" ООД

0,019578

0,019578

0,023494

0,023494

1 А12СС02
Magnesium

sulfate
парентерална mg

Съгласно

РУ
0,000972 1352000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3."ФАРКОЛ" АД

0,000808

0,000809
0,000810

0,000970

0,000971
0,000972

1 А16АА02 Ademetionine парентерална mg съгл. РУ 0,013028 150000

1.”ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2."МЕДЕКС" ООД

0,010836
0,010841

0,010841

0,013003

0,013009

0,013009

1 А16АА02 Ademetionine
перорална

твърда
mg съгл. РУ 0,004547 900000

1,"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2,"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2."МЕДЕКС" ООД

0,003786
0,003787

0,003787

0,004543
0,004544

0,004544



На 19.04.2021г. в 12.33 часа, комисията изпрати покана за електронен търг до 
участниците. Поканата е автоматично генериран документ в електронната система и 
съдържа резултата от първоначалната оценка на всяка оферта, реда за свързване към 
използваното електронно оборудване, дата и час за начало на електронния търг (не по-рано 
от два работни дни от изпращане на поканата за електронен търг) -  22.04.2021 г. от 09:00 
часа, стъпката за наддаване -  0,05 % (равна на определената от министъра на 
здравеопазването), както и начина на приключване на електронния търг (не по-кратък от 3 
работни дни) на 27.04.2021 г. в 14:00 ч.

На 29.04.2021г. комисията се събра и продължи своята работа, като разгледа 
получените резултати, след проведения електронен търг.

Комисията извърши проверка за наличие на оферирана цена, по-висока от 
регистрираните цени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и констатира 
липсата на такива.

Предвид наличието на повече от две ценови предложения за някои от продуктите, 
включени в електронния търг, Комисията извърши проверка за наличие на предложение, 
което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници, 
прилагайки чл. 72 ЗОП. При проверката не бяха констатирани предложения, за които е 
налице хипотезата на Чл.72 от ЗОП.

За лекарствен продукт с АТС код А12СС02, INN Magnesium sulfate, лекарствена форма - 
парентерална, мярка mg, двама от участниците са оферирали една и съща най-ниска цена. 
Преди да покани двамата участници да упражнят правото си на жребий, Комисията извърши 
сравнение на постигнатата най-ниска цена след проведения електронен търг и цената по 
действащия към момента договор за този лекарствен продукт. Съгласно Постановление № 
146 от 09.06.2015г. за създаване на централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване’4, 
след провеждане на процедурата по вътрешен конкурентен избор, следва да се предприемат 
действия по прекратяване на текущите договори за обществени поръчки за доставка на 
лекарствени продукти, влизащи в сключените рамкови споразумения, в случай че 
постигнатите в резултат на процедурата по вътрешен конкурентен избор цени са по-ниски 
или равни на тези по действащите договори. Постигнатата най-ниска цена след провеждане 
на електронен търг е по-висока от тази по действащия към момента в лечебното заведение 
договор. В предвид тези обстоятелства. Комисията не обяви публичен жребий за позицията, 
която ще бъде предложена за прекратяване и за която не следва да се сключва нов договор.

Класирането на участниците се извърши автоматично, в Електронната система, въз 
основа на постигнатите нови, по-ниски цени, в резултат на проведения електронен търг, 
както следва:
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1 А02ВА03 Famotidine парентерална mg

съ
гл

.

РУ 0,072000 64800
1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

0,057542
0,057589

0,069050
0,069107

1 А02ВС01 Omeprazole парентерална mg

съ
гл

. 
РУ

0,117600 184000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

2.ДАНСОН БГ ООД

3."МЕДЕКС" ООД

0,097902
0,097917

0,097951

0,117482

0,117500
0,117541

1 А02ВС01 Omeprazole
перорална

твърда
mg

С
ъ
гл

ас
и
 

о 
РУ 0,016268 480000

1.Инбиотех ООД 
2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

0,012031
0,012103

0,014437
0,014524

1 A03AD01 Papaverine парентерална mg
съ

гл
.

РУ 0,032700 3600 1,"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,027250 0,032700

1 A03AD02 Drotaverine парентерална mg

съ
гл

. 
РУ

0,009040 16000

1.ДАНСОН БГ ООД
2,"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
3."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

4."МЕДЕКС" ООД
5."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД

0,007084
0,007147
0,007347
0,007351

0,007533

0,008501
0,008576
0,008816
0,008821
0,009040

1 А03ВА01 Atropine парентерална mg

СЪ
ГЛ

.

РУ 0,938 790 1."СОФАРМАТРЕЙДИНГ" АД 0,781667 0,938000

1 А03ВВ01 Butylscopolamine парентерална mg

съ
гл

. 
РУ

0,045746 8800

1.Медофарма ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
4."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

5."ФАРКОЛ" АД

5.ДАНСОН БГ ООД

0,035704
0,035954

0,036171

0,038026

0,038083

0,038083

0,042845

0,043145

0,043405
0,045631

0,045700

0,045700

1 A03FA01 Metoclopramide парентерална mg

So
lut

io
n 

for
 i

nj
ec

tio
n

съ
гл

. 
РУ

0,109440 20000

1.Медофарма ЕООД 

2."МЕДЕКС" ООД
3."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

4."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
5."ФАРКОЛ" АД

6."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

0,065165

0,065266
0,065429

0,068336
0,081616
0,082850

0,078198

0,078319

0,078515

0,082003
0,097939
0,099420

1 А10АВ01 Insulin (human) парентерална IU

съ
гл

. 
РУ

0,025793 42000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД
3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

0,021422

0,021429
0,021494

0,021494

0,025706
0,025715

0,025793

0,025793

1 А10АС01 Insulin (human) парентерална IU

съ
гл

. 
РУ

0,025793 4500

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД

3."ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД

0,021412

0,021429
0,021494

0,021494

0,025694

0,025715
0,025793

0,025793

1 A11GA01 Ascorbic acid парентерална mg

СЪ
ГЛ

.

РУ 0,002464 1000000
1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2ДАНСОН БГ ООД

0,002024
0,002052

0,002429
0,002462

1 А12АА03 Calcium gluconate парентерална mg

СЪ
ГЛ

.

РУ 0,023494 69000
1."МЕДЕКС" ООД 

2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

0,019306

0,019568

0,023167

0,023482

1 А12СС02
Magnesium

sulfate
парентерална mg

С
ъ
гл

ас
н
о

РУ 0,000972 1352000

1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
1,"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

2,"ФАРКОЛ" АД

0,000807

0,000807
0,000808

0,000968
0,000968

0,000970

1 А16АА02 Ademetionine парентерална mg

съ
гл

. 
РУ

0,013028 150000

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
3."МЕДЕКС" ООД

0,010328
0,010338
0,010841

0,012394
0,012406

0,013009

1 А16АА02 Ademetionine
перорална

твърда
mg

съ
гл

. 
РУ

0,004547 900000

1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

3."МЕДЕКС" ООД

0,003662

0,003765

0,003783

0,004394

0,004518
0,004540



Комисията извърши сравнение на постигнатите най-ниски цени след електронния търг 
и цените по действащите към момента договори, с цел приложимост на Постановление № 
146 от 09.06.2015г. за създаване на централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ 
в частта му, отнасяща се до сключване на договори в резултат на проведените процедури по 
ВКИ.

За продукта с АТС код А02ВА03, INN Famotidine, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента договор 
за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 133 / 30.09.2020г. между 
Фьоникс Фарма ЕООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени продукти, 
цената на Квамател амп. 20мг е 1,108 лв. без ДДС, т.е. 0,0554 лв. /мг без ДДС. Цената по 
действащия към момента договор е по-ниска от постигнатата най-ниска цена в електронния 
търг по Вътрешен конкурентен избор /0,057542 лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното 
писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да предприема действия по прекратяване на 
действащия договор за продукта с АТС код А02ВА03, INN Famotidine, лекарствена форма-  
парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А02ВС01, INN Omeprazole, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента договор 
за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 143 / 30.09.2020 г. между 
Медекс ООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени продукти, цената 
на Probitor, Powder for concentrate for solution for infusion, 40 mg e 1,99 лв. без ДДС, т.е. 
0,04975 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от 
постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,097902 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да 
предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
А02ВС01, INN Omeprazole, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А02ВС01, INN Omeprazole, лекарствена форма -  перорална 
твърда, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 143 / 
30.09.2020г. между Медекс ООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени 
продукти, цената на Omeprazid, Gastro-resistant capsule, hard, 20 mg e 0,17 лв. без ДДС, т.е. 
0,0085 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от 
постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор / 0,012031 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да 
предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
А02ВС01, INN Omeprazole, лекарствена форма -  перорална твърда, мярка -  mg



За продукта с АТС код A03AD01, INN Papaverine, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента договор 
за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 / 30.09.2020г. между 
Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени продукти, 
цената на ПАПАВЕРИН амп. 20мг/1мл е 0,5417 лв. без ДДС, т.е. 0,027085 лв./мг без ДДС. 
Цената по действащия към момента договор е по-ниска от постигнатата най-ниска цена в 
електронния търг по Вътрешен конкурентен избор / 0,027250 лв./мг без ДДС/. Съгласно 
указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да предприема действия по 
прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код A03AD01, INN Papaverine, 
лекарствена форма -  парентерална, мярка — mg

За продукта с АТС код A03AD02, INN Drotaverine, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента договор 
за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 139 / 30.09.2020г. между Дансон 
БГ ООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени продукти, цената на 
Drotaverin DS, Solution for injection, 20 mg/ml-2ml e 0,282 лв. без ДДС, т.е. 0,007050 лв./мг 
без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от постигнатата най-ниска 
цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор / 0,007084 лв./мг без ДДС/. 
Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да предприема действия 
по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код A03AD02, INN Drotaverine, 
лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А03ВА01, INN Atropine, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента договор 
за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 / 30.09.2020г. между 
Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени продукти, 
цената на АТРОПИН СУЛФУРИК амп. 1мг/1мл е 0,7792 лв. без ДДС, т.е. 0,7792 лв./мг без 
ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от постигнатата най-ниска цена 
в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор / 0,781667 лв./мг без ДДС/. Съгласно 
указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да предприема действия по 
прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код А03ВА01, INN Atropine, 
лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А03ВВ01, INN Butylscopolamine, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 / 
30.09.2020г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на БУСКОЛИЗИН амп. 20мг/1мл е 0,8667 лв. без ДДС, т.е.
0,043335 лв. /мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-висока от



постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,035704 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят следва да 
предприеме действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
А03ВВ01, INN Butylscopolamine, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg и 
сключване на нов договор, с класирания на първо място в проведената процедура по ВКИ -  
„Медофарма“ ЕООД

За продукта с АТС код A03FA01, INN Metoclopramide, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg, Solution for injection, Комисията извърши сравнение на 
постигнатата най-ниска цена в проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в 
лечебното заведение към момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно 
Договор № 133 / 30.09.2020 г. между Фьоникс Фарма ЕООД и МБАЛББ „Света София" ЕАД 
за доставка на лекарствени продукти, цената на ДЕГАН АМП. 10МГ/2МЛ е 0,64 лв. без 
ДДС, т.е. 0,064 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от 
постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,065165 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да 
предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
A03FA01, INN Metoclopramide, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg, Solution for 
injection

За продукта с АТС код А10АВ01, INN Insulin (human), лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  IU, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 /
30.09.2020 г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на АКТРАПИД НМ PENF. 100 IU/ml фл. Змл е 6,0167 лв. без 
ДДС, т.е. 0,0200556 лв./ IU без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска 
от постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор 
/0,021422 лв./ IU без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не 
следва да предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС 
код А10АВ01, INN Insulin (human), лекарствена форма -  парентерална, мярка -  IU

За продукта с АТС код А10АС01, INN Insulin (human), лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  IU, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 /
30.09.2020 г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на ИНСУЛАТАРД НМ PENF. 100 IU/ml фл. Змл е 6,02 лв. 
без ДДС, т.е. 0,0200666 лв./ IU без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по- 
ниска от постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор 
/0,021412 лв./ IU без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не 
следва да предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС 
код А10АС01, INN Insulin (human), лекарствена форма -  парентерална, мярка -  IU



За продукта с АТС код A11GA01, INN Ascorbic acid, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 /
30.09.2020 г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на ВИТАМИН С амп. 500мг/5мл е 1,0167 лв. без ДДС, т.е.
0,002033 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-висока от 
постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,002024 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до JI3, Възложителят следва да 
предприеме действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
А11GA01, INN Ascorbic acid, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg и сключване на 
нов договор, с класирания на първо място в проведената процедура по ВКИ -  „Софарма 
Трейдинг“ АД

За продукта с АТС код А12АА03, INN Calcium gluconate, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg. Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 143 /
30.09.2020 г. между Медекс ООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на лекарствени 
продукти, цената на Calcium gluconate Farmak, Solution for injection, 95.5 mg/ml-10 ml 
(еквивалентен на 89 Calcium) e 1,49 лв. без ДДС, т.е. 0,0167415 лв./мг Калций без ДДС. 
Цената по действащия към момента договор е по-ниска от постигнатата най-ниска цена в 
електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,019306 лв./мг Калций без ДДС/. 
Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да предприема действия 
по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код А12АА03, INN Calcium 
gluconate, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А12СС02, INN Magnesium sulfate, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 133 /
30.09.2020 г. между Фьоникс Фарма ЕООД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на КОРМАГНЕЗИН 400 АМП. 4095МГ/10МЛ е 3,182 лв. без 
ДДС, т.е. 0,000777 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска 
от постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор 
/0,000807 лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не 
следва да предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС 
код А12СС02, INN Magnesium sulfate, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А16АА02, INN Ademetionine, лекарствена форма -  
парентерална, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 /
30.09.2020 г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на ТРАНСМЕТИЛ фл. 500мг + разтв. 5мл е 5,1467 лв. без 
ДДС, т.е. 0,0102934 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска



от постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор 
/0,010328 лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до J13, Възложителят не 
следва да предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС 
код А16АА02, INN Ademetionine, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg

За продукта с АТС код А16АА02, INN Ademetionine, лекарствена форма -  перорална 
твърда, мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в 
проведения електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към 
момента договор за същия продукт. Установено беше, че съгласно Договор № 132 /
30.09.2020 г. между Софарма Трейдинг АД и МБАЛББ „Света София“ ЕАД за доставка на 
лекарствени продукти, цената на ТРАНСМЕТИЛ тб. 500мг е 1,8042 лв. без ДДС, т.е.
0,0036084 лв./мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е по-ниска от 
постигнатата най-ниска цена в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор /0,003662 
лв./мг без ДДС/. Съгласно указателното писмо на M3 до ЛЗ, Възложителят не следва да 
предприема действия по прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код 
А16АА02, INN Ademetionine, лекарствена форма -  перорална твърда, мярка -  mg

С подписването на настоящия протокол, работата на комисията приключи на
13.05.2021 г.
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