
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” – АД 
ГР.МОНТАНА 
п.код 3400 ул.”Сирма войвода” №2 
e-mail:mbalmont@net-surf.net 
тел.096 /305150   fax 096 /307554   
 
Изх. № 1015  

05.08.2016г                 
До  

„Търговска лига-НАЦ” АД 

„Ей енд Ди Фарма България” ЕАД 

„Б.Браун Медикал” ЕООД 

„Фаркол” АД 

„Про Фармация” ЕООД 

„Софарма Трейдинг” АД 

„Фьоникс Фарма” ЕООД 

„Медекс” ООД 

 
 На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП и във връзка с участието Ви в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Доставки на медикаменти”, УНП 00468-2016-0005, 

Ви уведомяваме, че на 08.08.2016г. в 08:00 часа ще се проведе публичен жребий за 
определяне на изпълнител на поръчката за доставка на пореден номер от прогнозно-
количествена та спецификация както следва: 

ОП №1, пор.№16 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №1, пор.№37 между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 
ОП №1, пор.№66 между „Б.Браун Медикал” ЕООД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 
ОП №1, пор.№67 между „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” ООД 
ОП №1, пор.№84 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №1, пор.№130 между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 
ОП №1, пор.№131 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №1, пор.№133 между „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” ООД 
ОП №1, пор.№144 между „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, „Про Фармация” 

ЕООД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 
ОП №1, пор.№232 между „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Медекс” ООД 
ОП №1, пор.№239 между „Софарма Трейдинг” АД и „Медекс” ООД 
ОП №1, пор.№240 между „Търговска лига-НАЦ” АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №1, пор.№270 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №1, пор.№281 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №2, пор.№326 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №2, пор.№355 между „Фаркол" АД и „Софарма Трейдинг” АД 
ОП №2, пор.№356 между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 
ОП №2, пор.№407 между „Софарма Трейдинг” АД и „Медекс” ООД 
ОП №2, пор.№416 между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД 

 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: име и  фамилия, подпис 
  
 


