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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№РД-01-57/26.04.2021 г. 
 

 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-11-62 от 

01.02.2021 г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на 

централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и  Покана с изх.№ 25-23 от 

18.02.2021 г. в процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: „Лекарствени продукти от 

анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи“ за нуждите на 

ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ и като 

взех предвид протокола от работата на комисията /приключен на 23.04.2021 г./, в който 

е предложено класирането на участниците в процедурата и са изложени мотиви за 

преустановяване на възлагането  

 
Р Е Ш И Х: 

 
І. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1: „Класиране 
по процедура „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: 
„Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи“ 
за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 
г.“, съставляващо неразделна част от настоящото решение, както следва: 

I.1. Класира на първо място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 следните 
участници: 

1. ФАРКОЛ АД, гр. Бургас, ЕИК: 102227154 – Оферта № О3479/22.02.2021 г., 
13,36 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: № 2; № 4; № 
7. 

2. МЕДЕКС ООД гр. София, ЕИК: 131268894 – Оферта № О3653/25.02.2021 г., 
13,38 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: № 1. 

  Мотиви: Участниците са класирани на първо място съобразно критерия за 
оценка на офертите. Те предлагат най-ниските цени за изпълнение на ОП, а 
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документите, свързани с личното им състояние и съответствието с критериите за 
подбор са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на поръчката.  

I.2. Класира на второ място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 
конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 следните 
участници: 

1. Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД гр. София, ЕИК: 175016820 – Оферта № 
О3350/19.02.2021 г., 11,54 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 1. 

2. ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, гр. София, ЕИК: 203283623 – Оферта № 
О3307/ 18.02.2021 г., 16,48 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 2; № 4; № 7. 

 
I.3. Класира на трето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 следните 
участници: 

1. МЕДЕКС ООД гр. София, ЕИК: 131268894 – Оферта № О3653/25.02.2021 г., 
13,38 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: № 2; № 4; № 
7. 

2. Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД гр. София, ЕИК: 175016820 – Оферта № 
О3350/19.02.2021 г., 11,54 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 4. 

3. ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, гр. София, ЕИК: 131249698 – Оферта № О3283/ 
18.02.2021 г., 15,54 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: 
№ 4;  

4. СОЛОМЕД ЕООД, гр. София, ЕИК: 832018046 – Оферта № 
О3300/18.02.2021 г., 16,23 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 4;  

 
І.4. Класира на четвърто място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 следните 
участници: 

1. ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД, гр. София, ЕИК: 131249698 – Оферта № О3283/ 
18.02.2021 г., 15,54 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: 
№ 2; № 7;  

 
І.5. Класира на пето място по обществена поръчка в процедура за вътрешен 

конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 следните 
участници: 
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1. Б.БРАУН МЕДИКЪЛ ЕООД гр. София, ЕИК: 175016820 – Оферта № 
О3350/19.02.2021 г., 11,54 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 7. 

2. СОЛОМЕД ЕООД, гр. София, ЕИК: 832018046 – Оферта № 
О3300/18.02.2021 г., 16,23 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер 
по ред: № 7;  
 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка по вътрешен 
конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 
позиция № 1: „Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и 
кръвотворни органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково 
споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“ съгласно Приложение № 1 участниците, 
класирани на първо място, както следва: 

1. ФАРКОЛ АД, гр. Бургас, ЕИК: 102227154 – Оферта № О3479/22.02.2021 г., 
13,36 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: № 2; № 4; № 
7. 

2. МЕДЕКС ООД гр. София, ЕИК: 131268894 – Оферта № О3653/25.02.2021 г., 
13,38 часа – за лекарствени подукти от Приложение № 1 с номер по ред: № 1. 

 
ІІІ. В съответствие с Постановление № 146 от 09.06.2015 г. на Министерски 

съвет за създаване на Централен орган за покупки в Сектор „Здравеопазване“ и на 
основание чл. 82, ал. 1, т. 5, предл.второ ПРЕУСТАНОВЯВАМ вътрешен конкурентен 
избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: 
„Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни 
органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 
от 01.02.2021 г.“ по отношение на лекарствени подукт с номер по ред: № 3 от 
Приложение № 1, тъй като постигнатата в резултат на ел.търг единична цена с ДДС, 
предложена от „ФАРКОЛ“ АД в настоящата процедура по вътрешен конкурентен 
избор е по – висока от договорената единична цена с ДДС за единица мярка за същия 
лекарствен продукт по действащ договор, сключен от Възложителя по Обособена 
позиция № 10 от Договор № РД-07-5/19.03.2021 г. 

 
ІV. В съответствие с Постановление № 146 от 09.06.2015 г. на Министерски 

съвет за създаване на Централен орган за покупки в Сектор „Здравеопазване“ и на 
основание чл. 82, ал. 1, т. 5, предл.второ ПРЕУСТАНОВЯВАМ вътрешен конкурентен 
избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: 
„Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни 
органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 
от 01.02.2021 г.“ по отношение на лекарствени подукт с номер по ред: № 5 от 
Приложение № 1, тъй като постигнатата в резултат на ел.търг единична цена с ДДС, 
предложена от „ФАРКОЛ“ АД в настоящата процедура по вътрешен конкурентен 
избор е по – висока от договорената единична цена с ДДС за единица мярка за същия 
лекарствен продукт по действащ договор, сключен от Възложителя по Обособена 
позиция № 12 от Договор № РД-07-5/19.03.2021 г. 

 
V. В съответствие с Постановление № 146 от 09.06.2015 г. на Министерски съвет 

за създаване на Централен орган за покупки в Сектор „Здравеопазване“ и на основание 
чл. 82, ал. 1, т. 5, предл.второ ПРЕУСТАНОВЯВАМ вътрешен конкурентен избор с 
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предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: 
„Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни 
органи“ за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 
от 01.02.2021 г.“ по отношение на лекарствени подукт с номер по ред: № 6 от 
Приложение № 1, тъй като постигнатата в резултат на ел.търг единична цена с ДДС, 
предложена от „ФАРКОЛ“ АД в настоящата процедура по вътрешен конкурентен 
избор е по – висока от договорената единична цена с ДДС за единица мярка за същия 
лекарствен продукт по действащ договор, сключен от Възложителя по Обособена 
позиция № 15 от Договор № РД-07-5/19.03.2021 г. 

 
VІ. 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 
ЦСМП-Стара Загора в деня на изпращането му. 

 
VІІ. Неразделна част от настоящото решение е Приложение № 1: „Класиране 

по процедура „Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1: 
„Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи“ 
за нуждите на ЦСМП-Стара Загора по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 
г.“. 

 
VІІІ. Настоящото решение не подлежи на обжалване на основание чл. 196, ал. 2, 

т. 1, буква б) от ЗОП. 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (П) 

 
Д-Р МАРГАРИТА ПАВЛОВА 
Директор на ЦСМП-Стара Загора 

 
 


