
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

„ПРОФ. ИВАН КИРОВ” -  ЕАД, СОФИЯ

гр .С о ф и я -1606 
бул.. „Акад. Иван Гешов” № 17 

номератор: 02 / 90 23 700
Изпъл

П Р О Т О К О Л

От работата на комисия, назначена със Заповед № ДР - 01233 / 26.08.2021 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 N “Нервна система” 

анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група 

Р “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична 

група S “Сензорни органи” и анатомо- терапевтична група V “Разни”, съгласно Р,1, 

11-110 от 01.03.2021г., обявена с покана изх. № 293 / 10.08.2021г. 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



Резултати от работата на комисията:
На 26.08.2021 г. в 11.00 часа, в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров" ЕАД, комисията 

отвори предложенията, получени в отговор на Покана № 293 / 10.08.2021 г. 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:

1. Оферта № 019712 19-08-2021 09:46 ч. - "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД

2. Оферта № 0 19527 13-08-2021 11:33 ч. - "ФАРКОЛ" АД

3. Оферта № 019478 12-08-2021 12:23 ч. - "МЕДЕКС" ООД

4. Оферта № 0 19363 11 -08-2021 21:07 ч. - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

5. Оферта № 019355 11-08-2021 16:12 ч. - "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД

6. Оферта № 0 19326 11 -08-2021 14:25 ч. - "СОЛОМЕД" ЕООД

7. Оферта № 0 19318 11 -08-2021 13:34 ч. - "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД

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

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

Офертата на „СОЛОМЕД'‘ ЕООД съдържа всички изискуеми документи 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД съдържа всички изискуеми документи | 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

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

Офертата на "МЕДЕКС" ООД съдържа всички изискуеми документи и информаг 
и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на "ФАРКОЛ" АД съдържа всички изискуеми документи и информацш 
комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

Офертата на "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД съдържа всички изискуеми документ*} и 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно участие.

В съответствие с предварително обявения график, на 27.08.2021г. в 11.00 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
Jj£ Д Д---—■■ ■ ̂ вмйддЦцйЬ  ~ '• •; %3fcjJyl̂ fe.'' '.̂ Д^аДи^лДЦ.'' :

V08AB02 lohexol парентерална mg I Валиден 0,000703 0,000844

Ценово предложение на „СОЛОМЕДи ЕООД:

Е д .ц е н О  Едл
Предлагани ценови параметри

V07AB00 Water for injection парентерална ml Валиден 0,022583 0,027100

Ценово предложение на "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД:

Предлагани ценови параметри

V07AB00 Water for injection парентерална ml Валиден 0,022583 0,027100

Ценово предложение на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД:

Предлагани ценови параметри
АТС S3 INN D  Начин на п р и Я  Забеле||  Мярка О  Статус О

Я | ,
Ед .ц е н О Ед .ц е н О

R03DA05 Aminophylline парентерална mg Валиден 0,008580 0,010296
R06AC03 Chloropyramine парентерална mg Валиден 0,057003 0,068404
V08AB02 lohe<ol парентерална mg 1 Валиден 0,000704 0,000845,

Ценово предложение на "МЕДЕКС" ООД :

Предлагани ценови параметри
Начин на п р и л Я  Забел

V07AB00 Water for injection парентерална Валиден 0,022504 0,027005

Ценово предложение на "ФАРКОЛ" АД:

Предлагани ценови параметри

V07AB00 Water for injection парентерална ml Валиден 0,022583 0,027100,



Ценово предложение на "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД:

Предлагани ценови параметри

R03AC02 Salbulamol 
V07AB00 Water for injection

инхалаторна
парентерална

mg Валиден 0,145000 0,174000 
ml Валиден 0,022500 0,027000,

Класирането на участниците беше извършено автоматично в Електронната система, 
по възходяш; ред, като на първо място беше класиран участника, предложил най-ниска 
цена както следва:
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R03AC02 Salbui amol инхалаторна mg съгл. РУ 0,180000 480 1."ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД 0,145000 0,174000

R03DA05 Aminophylline парентерална mg съгл. РУ 0,010296 12000 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,008580 0,010296

R06AC03 Chloropyramine парентерална mg съгл. РУ 0,068404 10000 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,057003 0,068404

V07AB00
Water for 
injection

парентерална ml съгл. РУ

г ............ .......

0,027100 70000

1 "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
2 ."МЕДЕКС" ООД 
3 ,"ФАРКОЛ" АД 

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

0,022500
0,022504
0,022583
0,022583
0,022583

0,027000 
0,027005 
0,027100 
0,027100 
0,02710б

V08AB02 Iohexol парентерална mg I съгл. РУ
Г

0,000880 700000 1 "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 
2 ."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

0,000703
0,000704

0,000844
0,000845

На 27.08.2021г. в 11.15 часа, комисията изпрати покана за електронен търг дф 
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) -  01.09.2021 г 
10:00 часа, стъпката за наддаване -  0,05 % (равна на определената от министъра ш  
здравеопазването), както и начина на приключване на електронния търг (не по-кратък от 
3 работни дни) на 07.09.2021 г., 10:05 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:
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R03AC02 Salbutamol инхалаторна mg съгл. РУ 0,180000 480 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0Д45000

R03DA05 Aminophylline парентерална mg съгл. РУ 0,010296 12000 1."СОФАРМА ТРЕИДИНГ" 
___________ А Д ___________

0,008580

R06AC03 Chloropyramine парентерална mg съгл. РУ 0,068404 10000 ."СОФАРМА ТРЕИДИНГ" 
__________ АД____________

0,657003 0,06841

V07AB0Q Water for 
injection парентерална ml съгл. РУ 0,027100 70000

1."СОЛОМЕД" ООД 
2."ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД

3."МЕДЕКС" ООД
4."ФАРКОЛ" АД

4. "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" 
ЕООД

0,02^2482 
0,022500 
0,0^2504 
0,022583 
0,0^2583

0,02fij9’
0,0271
0,0271
0,0271'
0,0271

V08AB02 Iohexol парентерална mg 1 съгл. РУ 0,000880 700000
1."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД
2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" 

____________ АД____________

0,0р0701
0,0(к)704

0,0008^
0,00084

Съгласно Постановление № 146 от 09.06.2015г. за създаване на централния орган з< 
покупки в сектор „Здравеопазване“, след провеждане на процедурата по вътрешег 
конкурентен избор, следва да се предприемат действия по прекратяване на текущит< 
договори за обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти, влизащи 
сключените рамкови споразумения, в случай че постигнатите в резултат на процедурат; 
по вътрешен конкурентен избор цени са по-ниски или равни на тези по действащит 
договори.

Комисията извърши проверка и установи следните цени по действащите къ! 
момента договори:

• За Salbutamol, инхалаторна -  0,146 лв. без ДДС за мг
• За Aminophylline, парентерална -  0,008573 лв. без ДДС за мг
• За Chloropyramine, парентерална -  0,0565 лв. без ДДС за мг
• За Water for injection, парентерална -  0,02250 лв. без ДДС за мл
• За Iohexol, парентерална -  няма действащ договор

Във връзка с гореизложеното и на основание разпоредбите на Постановление № 1 
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:

• Salbutamol, инхалаторна
• Water for injection, парентерална

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

2Д а сключи договор за доставка на:

• Iohexol, парентерална 

За лекарствения продукт, лечебното заведение към момента няма действащ договор.

2. Да прекрати процедурата за следните лекарствени продукти:

• Aminophylline, парентерална
• Chloropyramine, парентерална

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

С подписването на настоящия протокол, работата на комисията приключи 
..........................3.(k.Q9j...2021 г.

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


