
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
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От работата на комисия, назначена със Заповед № ДР - 01232 / 24.08.2021 г. на 

изпълнителния директор на СБАЛИПБ "проф. Иван Киров" ЕАД проф. д-р Татяна 

Червенякова, за провеждане на процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: 

Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични 

средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови 

хормони", анатомо-терапевтична група Н "Хормонални препарати за системно 

приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична 

група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", съгласно РД 11-102 

от 25.02.2021г., обявена с покана изх. № 286 / 09.08.2021г. чрез Електронната система за 

закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република 

България,

Състав на комисията:
Председател:
Сийка Колева -  Икономически директор 

Членове:
1. Анна Малечкова -  обществени поръчки
2. Милена Ирманова -  началник Аптека

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

mailto:sbalipb@abv.bg


Резултати от работата на комисията:
На 24.08.2021 г. в 13.00 часа, в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров" ЕАД, комисията 

отвори предложенията, получени в отговор на Покана № 286 / 09.08.2021г. 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 поръчки 
(ЗОП).

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

Оферта № 019525 13-08-2021 11:32 ч. - "ФАРКОЛ" АД 

Оферта № 019357 11-08-2021 16:13 ч. - "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 

Оферта № 019304 10-08-2021 10:43 ч. - "СОЛОМЕД" ЕООД 

Оферта № 019303 10-08-2021 10:42 ч. - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

Оферта № 019298 10-08-2021 10:29 ч. - "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на офертите и констатира 
следното:

Офертата на "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертага на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД съдържа всички изискуеми документи и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

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

Офертата на "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД съдържа всички изискуеми документи 
информация II 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.

В съответствие с предварително обявения график, на 25.08.2021г. в 13.00 часа 
ценовите предложения на допуснатите участници станаха достъпни в Електронната 
система. Комисията пристъпи към тяхното отваряне и констатира следното:

Ценово предложение на "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД:

Предлагани ценови параметри

В  Начин на прилож ениеО ЗзбелеО  МяДЯ Статус О  Е д .ц е н в  Ед.1
D08AG02 Povidone-iodine дермална полутвърда g Валиден 0,050333 0,060400
D08AG02 Povidone-iodine дермална течна ml Валиден 0,010691 0,012829^



Ценово предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД:

Предлагани ценови параметри

1  Начин на приложеВ ЗабелеШ
Н02АВ04 Methy prednisolone парентерална
Н02АВ04 Methyl prednisolone парентерална
Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална
Н02АВ04 Methylprednisolone перорална твърда

15,78 mg mg 
40 mg mg 
6,31 mg mg 

mg

I Статус B  Ед.ценВ Едцен
Валиден 0,137727 0,165272
Валиден 0,077083 0,092500
Валиден 0,268753 0,322504
Валиден 0,017584 0,021101,

Ценово предложение на „СОЛОМЕД“ ЕООД:

Предлагани ценови параметри

ТС S3 INN
D08AG02 Povidone- iodine 
D08AG02 Povidone-iodine

m Ш
дермална полутвърда 
дермална течна

ieB  ЗабелеВ Мярка В  Статус В  Ед.ценВ Ед.цен!
g Валиден 0,050333 0,060400
ml Валиден 0,010691 0,012829,

Ценово предложение на "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД:

Предлагани ценови параметри

ваи т м в- -
D08AG02 Povidone-iodine дермална полутвърда g Валиден 0,050333 0,060400
D08AG02 Povidone-iodine дермална течна ml Валиден 0,010692 0,012830,

Ценово предложение на "ФАРКОЛ" АД:

D08AG02 Povidone- iodine дермална полутвърда 
D08AG02 Povidone-iodine дермална течна

Предлагани ценови параметри

В  Начин на приложение В  З а б е В  Мярка В  Статус I Ед.цен!

ml
Валиден 0,050330 0,060396 
Валиден 0,010690 0,012828,



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

А натомо-
терап евти ч
е н код /АТС ■ 

код/

М еждународно 
не латентно 

наименование /INN/

Н ачин на 
приложе ние

М ярка
/m g,
tab l.,
m l./

8
iVt"
iO«

М КБ

Р еф ерент на 
стойност за 1 

бр. м ярка 
съгласно 

ПЛС

Н еобход 
им брой 

мярки
Участници

Ед цена за 
единица 

м ярка без
ДДС

Ед цена за 
единица 

м ярка с Д Д С

D08AG02 Povidone- iodine
дермална

течна
ml съгл. РУ 0,012830 18000

1."ФАРКОЛ" АД 
2 ."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

2 ."СОЛОМЕД" ООД 
3 ."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

0,010690
0,010691
0,010691
0,010692

0,012828
0,012829
0,012829
0,012830

D08AG02 Povidone- iodine
дермална

полутвърда g съгл. РУ 0,078100 10000

1." ФАР КОЛ" АД 
2 ."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

2."СОЛОМЕД" ООД 
2 ."Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

0,050330
0,050333
0,050333-
0,050333

0,060396 ! 
0,060400 
0,060400 
0,060400

Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 15,78 mg съгл. РУ 0,165273 34716 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,137727 0,165272

Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 40 mg съгл. РУ 0,092500 56000 1 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,077083 0,092500

Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 6,31 mg съгл. РУ 0,322504 3786 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,268753 0,322504

Н02АВ04 Methylprednisolone
перорална

твърда
mg съгл. РУ 0,021101 800 1."СОФАРМА ТРЕЙ Д И Н Г' АД 0,017584 0,021101

На 25.08.2021г. в 13.27 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) -  30.08.2021 г., 
13:00 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 02.09.2021 г., 13:05 ч.

На следващ етап, Комисията се събра и продължи своята работа, като разгледа 
получените резултати, след проведения електронен търг.

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.

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.



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:

Анатомо- 
терапевтичен  

код /АТС- 
код/

М еж дународно
непагеиггно

наименование
/IN N /

Начин на 
приложение

Мярка
/mg,
tabl.,
ml./

М КБ

Референтна  
стойност за 
1 бр. мярка 

съгласно
ПЛС

Необходим
брой

мярки
Участници

Ед цена
за

единица
мярка

без ДДС

Ед цен
за

единица  
мярка с

Д Д С

D08AG02 Povidone- iodine
дермална

течна ml съгл.
РУ 0,012830 18000

1 "СОЛОМЕД" ООД 
2."ФАРКОЛ" АД 

3."ПРО 
ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД 
4."Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ" ЕООД

0,010226
0,010230
0,010691
0,010692

0,012271
0,01227^
0,012829
0,012830

D08AG02 Povidone- iodine дермална
полутвърда

съгл.
РУ 0,078100 10000

1 ."ФАРКОЛ” АД 
2."СОЛОМЕД" ООД 

3. "Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ" ЕООД 

3 "ПРО 
ФАРМАЦИЯ" 

ЕООД

0,044951
0,046277
0,050333
0,050333

0,053941
0,055532
0,060400
0,060400

Н02АВ04 Methylpred nisolone парентерална mg 15,78 mg
СЪГЛ.

РУ 0,165273 34716
1."СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД 0,137727 0,165272

Н02АВ04 Methylpred nisolone парентерална mg 40 mg СЪГЛ.

РУ 0,092500 56000 1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,077083 0,0925 (Ю

Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 6,31 mg СЪГЛ.

РУ 0,322504 3786 1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,268753 0,322504

Н02АВ04 Methylprednisolone перорална
твърда mg съгл.

РУ 0,021101 800 1."СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД 0,017584 0,021101

Съгласно Постановление № 146 от 09.06.2015г. за създаване на централния орган за 
покупки в сектор „Здравеопазване“, 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.

Комисията извърши проверка и установи следното:

Анагомо-
терапевтичен

код/А Т С -
код/

М еж дународно
непатснтно

наименование
/IN N /

Начин на 
приложение

Мярка
/mg,
tabl..
ml./

М КБ

Референтна  
стойност за 
1 бр. мярка 

съгласно  
ПЛС

Необходим
брой

мярки

Постигната  
след  

електронен  
гьрг ед цена 
за единица  
мярка без

ддс

D08AG02 Povidone - iodine дермална течна ml съгл. РУ 0,012830 18000 0,010226 0,0263

D08AG02 Povidone - iodine дермална полутвърда съгл. РУ 0,078100 10000 0,044951 0,0629333:

H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 15,78 mg съгл. РУ 0,165273 34716 0,137727 0,137724196}

H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 40 mg съгл. РУ 0,092500 56000 0,077083 0,0770825

H02AB04 Methylprednisolone парентерална mg 631 mg съгл. РУ 0,322504 3786 0,268753 0,26862123

H02AB04 Methylprednisolone перорална твърда mg съгл. РУ 0,021101 800 0,017584 0,05875



На основание разпоредбите на Постановление № 146 от 09.06.2015г. за създаване на 
централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, Комисията предлага на 
Възложителя:

1. Да сключи договори за доставка на:
• D08AG02 Povidone- iodine дермална течна
• D08AG02 Povidone- iodine дермална полутвърда
• Н02АВ04 Methylprednisolone перорална твърда mg

Постигната е по-ниска цена след проведения електронен търг, сравнение с цената по 
действащите към момента договори в лечебното заведение.

2. Да сключи договор за доставка на:
• Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 40 mg

Постигната е равна цена след проведения електронен търг, сравнение с цената по 
действащия към момента договор в лечебното заведение.

3. Да прекрати процедурата за следните лекарствени продукти:
• Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 15,78 mg
• Н02АВ04 Methylprednisolone парентерална mg 6,31 mg

Постигната е по-висока цена след проведения електронен търг, сравнение с цената по 
действащите към момента договори в лечебното заведение.

С подписването на настоящия протокол, работата на комисията приключи н 
...................... £ Q l .Q2\......... 2021 г.

Председател:

Сийка Колева -

Членове:
1. Анна Малечкова -

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


