
 

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№  Р - 13 / 14.06.2021г. 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 
 

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

връзка с §137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021г. сключено от 

министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в сектор 

"Здравеопазване"  и  Покана с изх.№527/26.05.2021г. с предмет: Доставка на лекарствени 

продукти - 2 по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р 

Стамен Илиев" АД, гр.Монтана, като взех предвид протокола от работата на комисията, в 

който е предложено класирането на участниците в процедурата,  
 

Р Е Ш И Х: 
 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен конкурентен избор 

с предмет: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-

158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана, както следва: 

Об.по
зиция 

№ 

Анатомо-
терапевт
ичен код 

/АТС-
код/ 

Международ
но 

непатентно 
наименован

ие /INN/ 
Начин на 

приложение 
Мярка /mg, 

tabl., ml./ Класиране Участници 

Ед цена 
за 

единица 
мярка 

без ДДС 

Ед цена 
за 

единица 
мярка с 

ДДС 

2 J01DH02 Meropenem парентерална mg 

1.ФармаВижън Европа ООД 
2.ДАНСОН БГ ООД 
3.Медофарма ЕООД 
3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 
4."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
5."ФАРКОЛ" АД  

0,006190  
0,006208  
0,006221  
0,006221  
0,006562  
0,006593 

0,007428  
0,007450  
0,007465  
0,007465  
0,007874  
0,007912 

2 J01DH51 
Imipenem, 
Cilastatin парентерална 

mg 
Imipenem 

1."МЕДЕКС" ООД  
2.ФармаВижън Европа ООД 

0,013967  
0,014081 

0,016760  
0,016897 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка участниците класирани на 

първо място. 
 

III. 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 купувач“ на интернет 

страницата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД на следния адрес: 

http://mbalmontana.com/page/show/72 , както и в Електронната система  в деня на изпращането му. 
 

IV. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 
 

V. Настоящото решение не подлежи на обжалване на основание чл.196, ал.2, т.1, буква б) от 

ЗОП. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличена информация във връзка със 
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД 

ГР. МОНТАНА 

http://mbalmontana.com/page/show/70

