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РЕШЕНИЕ  

 
№ 117 

гр. Велико Търново, 07.04.2020 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 07.04.2020 г. на 

председателя на комисия назначена със Заповед № 93/23.03.2020 г. и Заповед № 

114/06.04.2020 г. 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 00948-2020-0001, както и въз основа на констатациите и резултатие от класирането 

направено от комисията на подалите оферти участници, а именно Протокол от 23.03.2020 

г., Протокол от 27.03.2020 г. г., Протокол от 06.04.2020 г. и доклад от 07.04.2020  г. на 

Комисията: 

 

 

РЕШИХ: 

 

За следните позиции 

 

24 B01AB12 Bemiparin sodium 2500 IU solutio pro inj. 500  

35 А12АА03 Calcii gluconas 10%/10 ml ampulla 1 000  

53 J01FA09 Claritromycinе 500mg  flacon pro inj. 100  

55 J01FF01  Clindamycin 600 mg tabuletta 50  

67 C01AA05 Digoxin 0,25 mg tabuletta 200  

70 R06AA52 Diphenhydramine hydrochloride 125 ml syrupus 50  

87 B03AA07 Ferrosulfat 325mg tabuletta 600  

106 A10AD04 Insulin lispro 100 UI/ml, 3ml solutio рer inj. 20  

118 J01FF02 Lincomycin 600mg/2ml solutio pro inj. 20  

147 B02BA01 Phytomenadione 100µg tabuletta 200  

148 B02BA01 Phytomenadione 10mg/1ml ampulla 100  

151 N06BX03 Piracetam  20%, 5ml ampulla 100  

154 B05XA01 
Potassium citrate/Potassium 
hydrogencarbonate/Citric acid 

anhydrous 

2,17g/2,00g/2,057g 

tabul. etefferv. 

20  

161 C05CA51 Rutoside/Ascorbin acid 100mg/100mg tabuletta 200  

165 A05BA03 Silymarin 90 mg capsula 600  

172 R03DA04 Theophyllinum 300mg tabuletta 12 000  

177 J01XA02 Teicoplanin 400mg flacon  10  

179 C08DA01 Verapamil 80 mg tabuletta 400  

 



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. 

 

 

Управител: 

Д-р Стела Денчева Стефанова, д.м. 

 


