
 

 
КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“. 

 

 

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки. 

 

       2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р 

Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. Настоящата обществена поръчка е свързана с доставка на 

лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново за период от 12 месеца. Видовете 

лекарствени продукти са посочени в техническата спецификация неразделна част от документация за участие в настоящата обществена 

поръчка. 

 3.1. Изисквания за изпълнение на предмета на поръчката. 

Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – 

трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната или  удостоверение за регистрация, издадено по реда на ЗЛПХМ  

или по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 

1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и 

за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, наричан 

по-нататък "Регламент (ЕО) № 1901/2006", и на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 

2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 

(ОВ, L 324/121 от 10 декември 2007 г.). Минималният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по малък от 70% от 

обявеният от производителя към датата на всяка доставка. 



Доставката на лекарствените продукти, се извършва след подадена заявка от управителя на болничната аптека или негов 

заместник, като срокът за регулярна заявка е до 48 часа, а за спешна заявка да 6 часа.  Заявката се подава по телефон (при спешност), 

писмено по факт или електронна поща. Отделните доставки ще се осъществяват в работен ден, в рамките на работното време от 8:00 

до 16:00 часа. В случай, че доставката не може да бъде извършена, изпълнителят се задължава да уведоми възложителя за 

невъзможността да изпълни доставката незабавно след получаването на заявката. Уведомяването се извършва писмено, на 

електронната поща на възложителя. 

Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя оферираните от лекарствени продукти, описани в техническото му 

предложение и отговарящи на техническите характеристики, съдържащи се в Техническата спецификация, неразделна част от 

документацията. 

Опаковката и транспорта на лекарствени продукти са задължение на Изпълнителя. Те трябва да се доставят в подходяща опаковка, 

така че да е осигурена  защита от външни влияния и повреди по време на транспортирането и предаването на същите до мястото на 

доставка, посочено от Възложителя. 

 

 Участниците могат за подават оферти за една или повече от номенклатурите включени в предмета на обществената поръчка при 

доставка на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  Предложените в офертата 

номенклатури трябва да отговарят на изискванията, посочени в  Техническата спецификация. 

 

 

4. Наименование и изисквания към лекарствените продукти. 

  

     

№ ATC 
Генерично название на 

лекарствените продукти 
Търговско наименование на 

лекарствените продукти 
Наименование на производителя мярка прогнозно количество 

1 2 3 4 5 6 7 

    
1. ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 
        

1 A03FA01 Metoclopramide     amp. 5mg/1ml 50 

2 J01DD08 Cefixime     tab 400 500 

3 J01DC02 Cefuroxime     tab 500 500 

4 J01DC02 Cefuroxime     flac 15 100 

5 J01DD04 Cephtriaxon     flac 2.0 10000 

 



 

6 J01DD04 Cephtriaxon     flac 1.0 2000 

7 J01FA09 Clarithromycin     tab 500 300 

8 J01FA09 Clarithromycin   
tab modif.release 
500 mg 500 

9 J01FA09 Clarithromycin     flac 500 mg 100 

10 C01CA07 Dobutamin 

    

sol 5 mg/ml, 50 ml 30 

11 B01AB05 Enoxaparin sodium 

    

100 mg/ml, 0.4 ml 300 

12 S01AB06 Fraxiparin     flac 0,4 ml 200 

13 S01AB06 Fraxiparin     flac 0,6 ml 200 

14 J01AA14 Moxifloxacin     tab 400 mg 70 

15 J01CR04 
Sultampicillin 
/Ampicillin+Sulbactam/ 

    
flac 1,5 g 1300 

16 J01CR04 

Sultampicillin 

/Ampicillin+Sulbactam/ 
    

flac 3 g 500 

17 B02BA01 Phytomenadione     amp. 10mg/ml 1 ml 100 

18 B05CB01 Natrium chloridum     0,9 % 100 ml  200 

19 B05CB01 Natrium chloridum     0,9% 500 ml  700 

20 B05CX01 Sodim chloride+Glucosa     500 ml.  100 

21 C08DA01 Verapamil     tb.80 mg. 100 

22 J01FF01  Clindamycin     tb. 600 mg. 200 

23 
J01XA01  

Vancomycin/ targocid 

teicoplanin 
    fl. 400mg. 

100 

24 N01AH01 Fentanyl     0.05mg/ml , 2ml 20 

25 N06BX03 Piracetam      amp 20%, 5 мл.  50 

26 B01AB12 Bemiparin sodium     2500 IU 300 

  
 

 

 

 
Изготвил: д-р Стела Денчева Стефанова 

Управител  


