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СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл.58, ал.З от ППЗОП

Уважаеми Госпожи и Господа,
На 31.01.2020г. от 09:00 часа ще бъде проведен жребий на основание чл.58, ал.З от ППЗОП 

в сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, етаж № 2, административна част, стая № 
27 за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците ФАРКОЛ 
АД и ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД по обществена поръчка с предмет: „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”.

№ Предложение търговско Производител Фирма
участник

Колич
ество

Ед.цена
за
ед.мярка

Кол .акт 
. в-во

Предла
гано
кол.акт.
в-во

Об.позиция № 1, номенклатура № 198 - АТС код - В05 BB01- Генерика - Sodium chloride - 1 00 мл.
198 НАТРИЕВ ХЛОРИД БРАУН 

0.9% 100МЛ
B.Braun Melsungen 
AG - Germany

ФАРКОЛ АД 5000 0.7500 100ml 100ml

198 НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р- 
Р 0,9% 100МЛ B.BRAUN 
446745

B.Braun Melsungen 
AG, Германия

ФЬОНИКС 
ФАРМА ЕООД

5000 0.7500 100т1 100ml

Об.позиция № 1, номенклатура № 237 -  АТС код С05Е В56 -  Генерика - Sodium chloride/Glucose -  50 9 мл.
237 НАТРИЕВ ХЛОРИД 0.9% + 

ГЛЮКОЗА 5 % БРАУН 
500МЛ

B.Braun Melsungen 
AG - Germany

ФАРКОЛ АД 4000 1.1300 500ml 500ml

237 СЕРУМ ГЛЮКОЗЕ ИНФ. Р- 
Р500МЛ BRAUN 3641216

B.Braun Melsungen 
AG, Германия

ФЬОНИКС 
ФАРМА ЕООД

4000 1.1300 500ml 500ml

Заседанието на 31.01.2020г ще бъде публично и на него могат да присъстват лицата по чл.54, 
ал.2 от ППЗОП.

Публичното заседание, на основание чл.58, ал.З от ППЗОП ще протече в следния ред :
1 .Комисията обявява за кои позиции и артикули е налице основание за провеждане на жребий и 

между кои участници ще се проведе.
2. След това председателя на комисията поставя в непрозрачни пликове имената на 

участниците, между които ще се извърши жребият за съответната позиция и ги поставя в 
непрозрачна кутия.

3. Друг член на комисията разбърква пликовете в кутията и изтегля един от тях, името на 
спечелилият жребия участник се обявява на останалите членове на комисията и присъстващите 
лица.

4. Тези действия на комисията се повтарят до изчерпване на позициите и артикулите, за които 
се провежда жребий.

б.Резултатите от жребият се отразяват в окончателният протокол на комисията за оценка и 
класиране на участниците. ------

Дата 28.01,2020г. Председат&и....
/Радослав Райков -  Магистър Фармацевт болнична 

аптека при МБАЛ ”проф.д-р.Параскв Стоянов" АД Ловеч/
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