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

Уважаеми Госпожи и Господа,
На 17.03.2021г. от 09:30 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, във връзка с процедура проведена чрез вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП 
за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение 
РД 11-62/01.02.2021 г. зануждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“ през „Електронна 
система“. На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани 
в съответствие с чл.58, ал.2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 
предлага в две или повече оферти. В случаите по чл. 54, ал. 1 - чрез проведен от комисията жребий, на 
който могат да присъстват представители на участниците.
Обстоятелства за провеждане на жре(5ий, комисията открива в l еновите предложения, както следва :
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1 В05ВА01 Amino
acids

парентерал
на ml 0,028320 110000

1-во място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,0236 0,02832
1-во място :
Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 0,023600 0,028320
1-во място :  
"СОЛОМЕД" ООД 0,023600 0,028320

1 В05ВА03 Glucose парентерал
на ml 0,004220 500000

2-ро място: 
"СОЛОМЕД" ООД 0,003513 0,004216
2-ро място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,003515 0,004218
2-ро място:
Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 0,003515 0,004218
2-ро място:
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,003515 0,004218

.  1 В05ВА10 Combinatio
ns

парентерал
на ml 0,038590 30232

1-во място :
ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,032158 0,038590
1-во място :
"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 0,032158 0,038590
1-во място: 
СОЛОМЕД"ООД 0,032158 0,038590

1 В05ВВ01 Electrolyte
s

парентерал
на ml 0,003120 3000000

2-ро място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,002600 0,003120
2-ро място:
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002600 0,003120
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2-po място:
„Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 0,002600 0,003120
2-ро място:
“ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,002600 0,003120
2-ро място: 
"ФАРКОЛ" АД 0,002600 0,003120
2-ро място: 
"СОЛОМЕД" ООД 0,002600 0,003120

1 В05ВВ01 Sodium
chloride

парентерал
на ml 0,005840 1125000

2-ро място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,004865 0,005838
2-ро място: 
"ФАРКОЛ" АД 0,004865 0,005838

1 В05ВВ01 Sodium
chloride

парентерал
на ml 0,003060 4500000

2-ро място:
"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 0,002550 0,003060
2-ро място:
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,002550 0,003060
2-ро място:
"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 0,002550 0,003060
2-ро място: 
"ФАРКОЛ" АД 0,002550 0,003060
2-ро място : 
"СОЛОМЕД" ООД 0,002550 0,003060

1 В05ХА01 Potassium
chloride

парентерал
на mg 0,000370 2040000

1-во място:
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,000307 0,000368
1-во място:
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 0,000307 0,000368
1-во място: 
"ФАРКОЛ" АД 0,000307 0,000368
1-во място: 
“МЕДЕКС" ООД 0,000307 0,000368

1 В05ХА02
Sodium

hydrogen
carbonate

парентерал
на mg 0,004392 250000

2-ро място:
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 0,003644 0,004373
2-ро място: 
“МЕДЕКС" ООД 0,003644 0,004373

Заседанието на 17.03.2021 г 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.

5. Резултатите от жребият се отразяват в протокол на комисията за оценка и класиране на 
участниците.

Дата 15.03.2021 г. Председател : Радослав Райков -  магистър фармацевт болнична
аптека при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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