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РЕШЕНИЕ  

 
№ 109 

гр. Велико Търново, 04.04.2018 г. 

 

 В изпълнение на правата и задълженията ми като Управител на СБАЛПФЗ „Д-р 

Трейман”  и Възложител, на основание чл.106, ал.6 и чл.108, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП, след 

като приех резултатите въз основа на приет и утвърден от мен Доклад от 04.04.2018 г. 

на председателя на комисия назначена със Заповед № 89/23.03.2018год. на Управителя 

на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”  за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения 

от участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

доставка на медикаменти, уникален номер от Регистъра на АОП 00948-2018-0001, 

както и въз основа на констатациите и резултатие от класирането направено от 

комисията на подалите оферти участници, а именно Протокол от 23.03.2018 г., 

Протокол от 02.04.2018 г., Протокол от 04.04.2018 г. на Комисията: 

 

 

РЕШИХ: 

 

За следните позиции 

 

27 B01AB12 Bemiparin sodium 2500 IU 1000 

53 C03CA04 Torasemide tb.5 mg. 90 

63 J01CA12 Piperacillin/ tazobactam fl.2.0 g 60 

66 J01CR04 
Sultamicillin (Ampicillin, 

Sulbactam) 
fl. 3 g 100 

72 J01FA09 Clarithromycin fl. 500 mg 500 

75 J01FF01 Clindamycin 
amp. 600 mg. 2 

ml. 
200 

81 J01XA01 
Vancomycin/ targocid 

teicoplanin 
fl. 400mg. 50 

91 N02BE01 Paracetamol 
fl 10 mg/ml 100 

ml 
200 

94 N06BX03 Piracetam tb 1200 mg 300 



95 N06BX03 Piracetam amp 20%, 5 мл. 100 

101 R05CB01 Acetylcysteinum 600 mg.sache 200 

 

не е дадена ценова оферта от никой от  двамата участници, поради което на основание 

чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, поради това, че не подадена оферта прекратявам процедурата 

за тези позиции.  

Копие от настоящото решение да се изпрати до всички кандидати подали оферта. 

Решението да се публикува в Профил на купувача едновременно с изпращането му до 

участниците, както и протоколите заедно с приложенията и доклада, съставени от 

комисията. Решението подлежи на обжалване в срока по чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията.  

В 7 дневен срок от влизането му в сила да се изпрати обявление за невъзлагане на 

поръчката до АОП и едновременно с изпращането му да се публикува в профил на 

купувача. 

 
Заличена информация, съгласно чл.2 от ЗЗЛД  

 

 

 Д-Р СТЕЛА ДЕНЧЕВА СТЕФАНОВА 

 Управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД 

 

 


