
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВИ 
ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БО 
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Изпълнителе

ОДОБРЯВАМ:

Изпълнителен" 
проф. д-р Татяна Червенякова

П Р О Т О К О Л
От работата на комисия, назначена със Заповед № ДР - 01227 / 20.08.2021 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

О ЛЕЧЕНИЕ ПО
ЛЕСТИ
ФИЯ

гр.София -  1606, 
„Акад.Иван Гешов” № 17 
номератор: Oj 

н Директор^ 
e-mail:/

Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.202С
Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за
нуждите на лечебните заведения в Република България", въз осн 
споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.”, обявена с покана 
чрез Електронната система за закупуване на лекарствени п 
лечебните заведения в Република Българи.,

йва на сключено Рамково 
изх. № 283 / 06.08.2021г. 
зодукти за нуждите на

до 31.12.2021 г. чрез

Състав на комисията:
Председател:
Сийка Колева -  Икономически директор 

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

Резултати от работата на комисията:
На 20.08.2021 г., в СБАЛИПБ "проф. Иван Киров" ЕАД 

разглеждане на предложенията, получени в отговор на Покан 
отправена от изпълнителния директор на лечебното заведение, 
подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл. 1 
обществените поръчки (ЗОП).

комисията се събра за 
а № 283 / 06.08.2021г. 
Членовете на комисията 

03, ал. 2 от Закона за

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



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

Оферта № 019284 от 10.08.2021 г., 09.29 часа от „Софарма Трейдинг“ АД 
Оферта № 019694 от 18.08.2021 г., 17.04 часа от ,.Фьоникс Фарма“ ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието н 
следното:

Офертата на „Софарма Трейдинг“ АД съдържа всички 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно уча< 

Офертата на „Фьоникс Фарма“ ЕООД съдържа всички 
информация и комисията допусна участника до по-нататъшно уча^

а офертите и констатира

В съответствие с предварително обявения график, на 
ценовите предложения на допуснатите участници станаха до 
система. Комисията пристъпи към тяхното отваряне и констатир

изискуеми документи и 
стие.
изискуеми документи и 
стие.

23 .08.2021г. в 11.00 часа 
стъпни в Електронната 
следното:

Ценово предложение на „Софарма Трейдинг“ АД:

Предлагани ценови параметри

Ценово предложение на „Фьоникс Фарма” ЕООД:

Предлагани ценови параметри

АТС INN
Начин на

. ,

приложение Забележка Мярка Статус
Ед.цена без 
ДДС

Ед.цена с 
ДДС

Н02АВ02 Dexamethasone парентерална mg Валиден 0,072514 0,087017

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:

Класиране Участници
Ед цена за единица мярка 

без ДДС
Ео, цена за единица мярка с 

ДДС
1 "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,072514 0,087017

2 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,072549 --- 0,087059



На 23.08.2021г. в 11.06 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 
24.08.2021 г., 10:00 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 27.08.2021 г., 10:00 ч.

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

Предвид наличието на две ценови предложения, п 
предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
останалите участници в съответствие с чл. 72 ЗОП не се прилага.

роверка за наличие на 
от средната стойност на

ана цена, по-висока отКомисията извърши проверка за наличие на оферирг 
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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Уча сниши

Ед цена
за

единица 
мярка 

без ДДС

Ед цена 
за

единица 
мярка с 

ДДС

Н02АВ02 Dexamethasone парентерална m g съгл. РУ 0,196260 16000 1 "ФЬОНИКС 
2."СОФАРМ^

: ФАРМА” ЕООД 
l ТРЕЙДИНГ" 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, 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.



За продукта с АТС код Н02АВ02, INN Dexamethasone, лекарствена форма -  парентерална, 
мярка -  mg, Комисията извърши сравнение на постигнатата най-ниска цена в проведения 
електронен търг и цената, съгласно действащия в лечебното заведение към момента 
договор на същия продукт. Установено беше, че съгласно действащия към момента 
договор цената е 0,069175 лв. /мг без ДДС. Цената по действащия към момента договор е 
по-ниска от постигнатата в електронния търг по Вътрешен конкурентен избор. Съгласно 
указателното писмо на M3 до JI3, Възложителят не следва да предприема действия по 
прекратяване на действащия договор за продукта с АТС код Н02АВ02, INN 
Dexamethasone, лекарствена форма -  парентерална, мярка -  mg.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага н 
прекратена процедурата по ВКИ за доставка на лекарствен прод; 
INN Dexamethasone, лекарствена форма -  парентерална, мяр 
предприемани мерки по прекратяване на действащия към момен

възложителя да бъде 
укт с АТС код Н02АЕЮ2, 
ка -  mg и да не бъдат 
а договор.

С подписването на настоящия протокол, работата на комисията приключи на 
__/............................... 2021 г.

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


