
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
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РЕШЕНИЕ  

 
№ 161/03.05.2019 

гр. Велико Търново, 03.05.2019 г. 

 

 Решение за изменение на решение за частта за определянена изпълнител на 

обществена поръчка и за определяне на втория класиран участник за изпълненител по 

договор за обществена поръчка 

 

На основание чл. 112, ал.3 от ЗОП , във връзка с чл. 112, ал.2, т.1 от ЗОП, чл. 68, ал.2 от 

ППЗОП и Решение № 138/17.04.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” , за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД ", открита с 

Решение № 81/27.02.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки под УНП № 20190227-00948-0001 и в Профила на 

купувача на адрес http://www.sbalpfz-vt.com/procurments/zop/zop-active/ 

 

 

ИЗМЕНЯМ: 

 

 I. Решение № 138/17.04.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман за класиране 

на участниците и определянена изпълнител в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  

НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД ", в частта за определяне на 

изпълнител по договор за обществена поръчка, като определям участника, класиран на 

второ място- „ДАНСОН-БГ“ ООД за следните  обособени позиции:  

11 A03DA02 
Metamizolum; Fenpirerinibromidum; 

Pitofenomi hydrochloridum  
Amp. 2ml. 

21 A11GA01 Ascorbic acid 500 mg - 5 ml. 

52 D06AX07 Gentamicin  amp. 80 mg 

 

Мотиви: С Решение № 138/17.04.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман за 

класиране на участниците и определянена изпълнител в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "ДОСТАВКА 

НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” 

ЕООД " за обособени позиции № 11, 21 и 52 за спечелил е определен участикът 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с предложена най- ниска цена.  Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 



от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението за класиране на участниците 

и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка е 

изпратено на всички участници и публикувано в профила на купувача в деня на 

изпращането му на участниците. В отговор на това, с писмо вх. № 591/30.04.2019 г. , 

участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, е депозирал отказ от сключване на договор 

по три обособени позиции на обществената поръчка. 

 Решение № 138/17.04.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман е влязло 

в сила на 30.04.2019 г. 

 Във връзка с гореизложеното:  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

II. За изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  

НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД " за обособени позиции № 

11,21,52, участника, класиран на второ място- „ДАНСОН-БГ“ ООД ,  както следва: 

 

№ ATC 
Генерично название на 

лекарствените продукти 
мярка 

Дансон Предлагана цена 

за единица с ДДС 

Дансон Предлагана 
цена за единица без 

ДДС 

11 A03DA02 
Metamizolum; Fenpirerinibromidum; 

Pitofenomi hydrochloridum  
Amp. 2ml. 1.8600 1.5500 

21 A11GA01 Ascorbic acid 500 mg - 5 ml. 1.1940 0.9950 

52 D06AX07 Gentamicin  amp. 80 mg 0.3840 0.3200 

 

 На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение за изменение и 

определяне на втория класиран участник за изпълнител на обществена поръчка да се 

изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата по посочения в чл. 43, ал.2, т.1, 

б.“а“ от ЗОП начин и да се публикува в Профила на купувача в електронната преписка 

на обществената поръчка на адрес: http://www.sbalpfz-vt.com/procurments/zop/zop-

active/, в деня на изпращането му на участниците. 

 Решението за изменение и определяне на втория класиран участник за 

изпълнител на обществената поръчка подлежи на обжалване пред КЗК в 10 дневен срок 

от получаването му.  

 

 Юлия Владкова 

Съгласно заповед № 114/27.03.2019 г. на управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” 

ЕООД 
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