СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦО
ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
„ПРОФ. ИВАН КИРОВ” - ЕАД, СОФИЯ

гр.София - 1 6,
бул.. „Акад. Иван Гешов” 9117
номератор: 02 / 90 23 00
Изпълнителен Директор: 02 / 952- 01
e-mail: sbalipb@a bg

РЕШЕНИЕ
............./

........ г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за общественйте пор^ч ки
(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за измеи |и е
и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 11-164 / 29.03.2021 г, склю} сно
от министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покуПки в се : гор
„Здравеопазване“ и Покана с изх. № 297 / 11.08.2021 г. с предмет: Лекарствени продукти от
анатомо-терапевтична група А ’’Храносмилателна система и метаболизъм” и анатк иотерапевтична група М "Мускулно-скелетна система”,
съгласно РД 1 1 -lfc от
29.03.2021г., като взех предвид протокола от работата на комисията,
РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен конкур^ь тен
избор

с

предмет:

Лекарствени
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"Мускулно-скелетна система", съгласно РД 11-164 от 29.03.2021г.
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За продукта М03ВХ04 Tolperisone перорална твърда, след проведения електронен rtjbr.
на първо място са класирани двама участници с една и съща най-ниска цена. В резултат №
жребий, окончателното класиране е:
1-во място —„СОФАРМ А ТРЕЙДИНГ" АД
2-ро място - „ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД
II. Поради постигната /след проведен електронен търг в процедурата по ВКИ/ по-н 1кс|ка
цена от тази по действащия към момента договор, НАРЕЖДАМ: Да се скл!о|чи
договор с участника, класиран на първо място, по цена, посочена в таблицатакласиране, за следния лекарствен продукт:
• М03АС06 Pipecuronium

парентерална

III.

Поради липса на действащи към момента договори за част от лекарствен те
продукти, НАРЕЖДАМ: Да се сключат договори с участниците, класираш на
първите места за съответната позиция, по цени, посочени в таблицата-класиране за
следните лекарствени продукти:
• М03АВ01 Suxamethonium парентерална
• М03ВХ04 Tolperisone перорална твърда

IV.

ОТСТРАНЕНИ от процедурата - НЯМА

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) настоящото реше; ие
да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43 ал.
1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) и чл. 24, ал. 1, т. 2 (ред. действаща до 01.04.202) г.)
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, същото да бъде публикувано
в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на купувача4 на
интернет страницата на СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД на следния adp с:
Ьйр5://пеи.8ЬаПрЬ.Ьа/процедури-по-вътрешен-конкурентен-из/процедура-по-вки-с-предме1
лекарствен-8, както и в Електронната система в деня на изпращането му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано на основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буки:
от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисия!
защита на конкуренцията. /Настоящото решение не подлежи на о б ж а л в ^ и ^ т а ^ Ш ^ а л и с
196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Изпълнителен дирен) ор
проф. д-р Татяна Червеня!:сва

