
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ
ПУБЛИЧНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВНА ДЕЙНОСТ -  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР-Д-Р.РУМЯНА ПЕТРОВА НАНОВСКА
ЕИК : 110503990, КОД NUTS : BG315
5500 гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” №27
за контакти: тел. 068/667250,068/603370, факс 068/603371
имейл: mbal_lovech@abv.bg
интернет адрес: http://www.mbal-lovech.com
интернет адрес на профила на купувача: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

На основание чл.22, ал.8 от ЗОП/Възложителят може да измени / или отмени всяко 
Решене по ал.1, т.4-11 от Закона за обществените поръчки до влизането му в сила /, за 
изменение в частта за „ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА В ЧАСТТА Й КАКТО СЛЕДВА“ на 
Решение № 4 от 04.02.2020г на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет на поръчката: 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  
Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
номенклатури от обособени позиции”. Процедурата е открита с Решение № 29/14.10.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, с ID № 938518 и 
обявление за поръчка с ID № 938519 от 14.10.2019 в регистъра на Агенцията по обществени 
поръчки. Обществената поръчка е публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 
00732-2019-0011, с дата на изпращане на Решението и Обявлението за поръчка 14.10.2019г. и 
дата на публикуване в РОП на 16.10.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  
Ловеч, раздел Профил на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0011 и 
Решението, Обявлението за поръчка са публикувани на 16.10.2019г., а Документацията , 
Приложенията и образците са публикувани на 17.10.2019г. съгласно притурката към Официален 
вестник на ЕС (OB S) брой 201 с дата 17.10.2019г. - 2019/S201-487913.

Процедурата е разделена на 3 обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - Техническа 
спецификация неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка и 
обявлението за обществена поръчка, с обща прогнозна стойност в Обявлението за обществена 
поръчка, Решението за откриване на процедура и Документацията за 12 (дванадесет) месеца в 
размер на 1318483,39 лева (един милион триста и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет 
и три лева и 39 ст.) без ДДС.
Обособена позиция № 1 -  1 220 903,01 лева (един милион двеста и двадесет хиляди 
деветстотин и три лева и 01 ст.) без ДДС
Обособена позиция № 2 -  87 460,38 лева (осемдесет и седем хиляди четиристотин и шейсет 
лева и 38 ст.) без ДДС.
Обособена позиция № 3 -1 0  120,00 лева (десет хиляди сто и двадесет лева и 00 ст.) без ДДС.

I. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА НА ОСНОВАНИЕ чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП, В ЧАСТТА Й 
КАКТО СЛЕДВА:

Р Е Ш Е Н И Е

ОБЯВЯВАМ:
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№ Кла
сир
ане

Генерика/
Фирма

Търговск
0
наимено
вание

Форм 
а на 
прод 
укта

Количе
ство

Ед.це
на

Бр. оп. Пре
ДЛ.
опа
ков
ка

Ед.це 
на за
О П .

*Обща
ст.

Произво
дител

кол.акт.в-
во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
обособена позиция № 1
68 Torasemide solution for injection 2000 0 10 mg/2 ml

I-BO място

ФЬОНИКС
ФАРМА
ЕООД

ТРИФ
АС
АМП.
10МГ/
2МЛ
Х5

solution for 
injection 2000 0,782 400 5 3,91 1564

Menarini
Internatio
nal
Operatic
ns
Luxembo 
urg S.A., 10 mq/2 ml

167 Pilocarpine 
Иубгос11юп6еЯт 

olol maleate drops eye 25 0

20 mg/5 
mg/ml - 5 
ml

I-BO място

ФЬОНИКС
ФАРМА
ЕООД

ФОТИЛ
СОЛ.2%
5МЛ

drops
eye 25 5,76 25 1 5,76 144

Santen
oy,
Финланд
ия

20 mg/5 
mg/ml - 5 
ml

обособена позиция № 2

27 Thiamine,
Pyridoxine,

Cyanocobalamin Coated tablet 3000 0

15 mg/10
mg/0.02
mg

I-BO място

ФЬОНИКС
ФАРМА
ЕООД

НЕВРОБ
ЕКС
ТАБЛ.
15МГ/10
МГ/0,02
МГХЗО

Coated
tablet 3000 0,095 100 30 2,85 285

Актавис
ЕАД

15 mg/10 
mg/0.02 

ЛШ_______
Основания за промяна на Решение № 4 от 04.02.2020г -  На основание чл.110, ал.1, т.4 от 

ЗОП -  първият и единствен класиран участник отказва да сключи договор, съгласно чл.22, ал.8 
от ЗОП във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, единственият участникът класиран на първо място и 
избран за изпълнител за обособена позиция № 1, номенклатури № 68,167, и обособена позиция 
№ 2, номенклатура № 27 отказва да сключи договор за изпълнение след влизането в сила на 
Решението.

Мотиви : На 11.02.2020г. е постъпило писмо от участника ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД без изх..№ 
и дата 10.02.2020г. за отказ от сключване на договор за обособена позиция № 1, номенклатури 
№ 68, 167, и обособена позиция № 2, номенклатура № 27 входирано в регистъра на 
обществените поръчки с вх.№ 64/11.02.2020г Писмото е в оригинал и е подписано от от Красимир 
Николаев -  директор болничен пазар и пълномощник и Даниела Николаева -  маг.фармацевт 
болничен пазар и пълномощник.

Избраният за изпълнител и класиран на първо място, относно обособена позиция № 1, 
номенклатури № 68, 167, и обособена позиция № 2, номенклатура № 27, участник ФЬОНИКС 
ФАРМА ЕООД с горецитираното писмо излага, че отказва да сключи договор за ОП1 №68 
ТРИФАС АМП.10 МГ./2МЛ X 5; ОП1 №167ФОТИЛ СОЛ.2% 5МЛ И ОП2№27 НЕВРОБЕКС 
ТАБЛ.15МГ/10МГ/0,02МГХ30. Същият не е изложил мотиви за отказа си.
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Предвид това, че към настоящия момент единственият класираният на първо място участник 
отказва да сключи договор и дадената възможност по чл.22, ал.8 от ЗОП изменям Решение № 4 
от 04.02.2020Г. в част „Ш.ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА В ЧАСТТА Й КАКТО СЛЕДВА“: 
Прекратявам обществената поръчка частично на основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП - първият и 
единствен класиран участник отказва да сключи договор за обособена позиция № 1, 
номенклатури № 68,167, и обособена позиция № 2, номенклатура № 27.

II . На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

III. В изпълнение на чл. 36а, ал.2 от Закона за обществени поръчки, в същия ден Решението да 
се публикува под формата на електронен документ в профила на купувача към електронната 
преписка на обществена поръчка с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2Q19- 
0011.htm.

1\ЛНастоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на 
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 
1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки София 1000, бул. 
Витоша №18. E-mail: cpcadmin@epc.bg
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