
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВИ
ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

„ПРОФ. ИВАН КИРОВ” -  ЕАД, СОФИЯ

0  ЛЕЧЕНИЕ ПО

б ул ..,

Изпълнителен

гр.София -  1606, 
Акад. Иван Гешов” № 17 
номератор: 02 / 90 23 700 
Директор: 02/952-01-01  

e-mail: sbalipb@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за

(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за

изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково сп 

22.06.2020г, сключено от министъра на здравеопазването, в каче 

орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Покана с изх. 

предмет: Сключване на Рамкови споразумения за периода 01 

чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени 

продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България”, въз основа на 

сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“, като взех предвид 

протокола от работата на комисията,

обществените поръчки

зразумение № 11-270 / 

ството му на централен 

№ 283 / 06.08.2021г. с 

01.2020 до 31.12.2021 г.

Р Е Ш И Х :

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен конкурентен 

избор с предмет : Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 

31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни

mailto:sbalipb@abv.bg


лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република 

България", въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 

22.06.2020 г.“
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Н02АВ02 Dexamethasone парентерална mg съгл. РУ 0,196260 16000 1,"ФЬОНИКС
2."СОФАРМА

РАРМА" ЕООД 
ГРЕЙДИНГ" АД

0,072514
0,072549

0,087017
0,087059

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, действия по прекратяване на текущите договори за обществени 

поръчки за доставка на лекарствени продукти, влизащи в сключените рамкови 

споразумения, се предприемат в случай, че постигнатите в резултат на процедурата по 

вътрешен конкурентен избор цени са по-ниски или равни на тези по действащите 

договори.

В изпълнение на гореизложеното:

II. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по вътрешен конкурентен избор с предмет 

Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. 

чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени 

продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България", въз основа 

на сключено Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“

МОТИВИ: Постигнатата цена за посочения лекарствен продукт, след проведения 

електронен гърг в процедурата по ВКИ, е по-висока от цената, договорирана в 

действащия към момента договор за доставка на лекарствени продукти.

III. ОТСТРАНЕНИ от процедурата -НЯМ А



На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01. 
решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок 
основание чл. 43, an. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) 
действаща до 01.04.2020 г.) от Правилника за прилагане на 3 
поръчки, същото да бъде публикувано в електронната преписка н 
в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на С 
Киров“ ЕАД на следния адрес: https://neu.sbalipb.bg/n

11.2019 г.) настоящото 
от издаването му. На 
чл. 24, ал. 1, т. 2 (ред. 

акона за обществените 
обществената поръчка 

БАЛИПБ „проф. Иван 
роцедури-по-вътрешен-

коикурентен-из/процедура-по-вки-с-предмет-сключван, както и в Електронната система 
в деня на изпращането му.

и

а

Настоящото решение може да бъде обжалвано на основан 
буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на 
Комисията за защита на конкуренцията. /Настоящото решение не 
на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.

ВЪЗЛОВ

Изпълнителен директор

ие чл. 197, ал. 1, т. 7, 
получаването му, пред 
подлежи на обжалване

проф. д-р Татяна Червенякова-

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

https://neu.sbalipb.bg/n

