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Р Е Ш Е Н И Е

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

/

азпоредби на Закона за 

оразумение № 11-277 

еството му на централен 

№ 282 / 06.08.2021г. с 

.01.2020 до 31.12.2021 г.

(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни р 

изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково сп 

07.05.2020г, сключено от министъра на здравеопазването, в кач 

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", съгласно РД 

11-277 от 07.05.2020г, като взех предвид протокола от работата на комисията,

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 

лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България", 

съгласно РД 11-277 от 07.05.2020г
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II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на поръчката, участника, класиран на първо място 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с цената, посочена по-горе.

III. ОТСТРАНЕНИ от процедурата - НЯМА

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019 г.) настоящото 
решение 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 01.04.2020 г.) от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка 
в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на СБАЛИПБ „проф. Иван 
Киров“ ЕАД на следния адрес: https://neii.sbalipb.bg/процедури-по-вътрешен1 
конкурентен-из/процедура-по-вки-с-предмет-сключване, както и в Електронната система 
в деня на изпращането му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано на основание чл. 197, ал. 1, т. 7, 
буква а) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му^ пред 
Комисията за защита на конкуренцията. /Настоящото решение не п о д л е ж ^ Й ^ Ш ^ ^ а ц Ь  
на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП.

възлож

Изпълнителен директор

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://neii.sbalipb.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd1

