
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-
ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2017г.“ 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
№ 32/07.02.2017 г. 

На основание чл.108 от Закона за обществени поръчки, поради допусната техническа 

грешка в обявеното Решение №27/27.01.2016г. на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД Д-р 

Цветомила ДУДЕВСКА, и подадено основателно възражение от участника „ТЪРГОВСКА 

ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, гр.София, в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на 
„СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян за 2017г.“, 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М 

НОВО КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” 
ЕООД, Троян за 2017г.“, за номенклатурни единици № 17, 314, както следва: 

За н.е. 17 класира на първо място участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център ” АД, 

гр.София, на второ място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на трето място „Софарма трейдинг”АД, гр.София, 

по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

Участникът класиран на първо място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център 
” АД, гр.София е предложил цена в размер на 1,280 лв. с ДДС, а не както е посочено в 
приложенията към предходното решение и протокола на комисията 2,560 лв. с ДДС. Допусната 
е техническа грешка, при въвеждането на ценовите предложения в таблицата от Комисията, 
предвид на което се извършва и новото класиране на офертите.  

За н.е. 314 класира на първо място участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София, на второ място 

„Софарма трейдинг”АД, гр.София и на трето място „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 

гр.София, по предложените цени, съобразно описаните в Приложение №1 неразделна част от този протокол; 

Участникът класиран на първо място „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕАД гр.София е предложил 
цена в размер на 3,170 лв. с ДДС, докато участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен 
Център” АД, гр.София е предложил цена 5,990 с ДДС, а не както е посочено в приложенията 
към предходното решение и протокола на комисията 2,995 лв. с ДДС. Допусната е техническа 
грешка, при въвеждането на ценовите предложения в таблицата от Комисията, предвид на което 
се извършва и новото класиране на офертите.  

За н.е. 138, 139, 159, 160 и 254, класирането не с променя, но се променят предложените 
цени на класирания участник „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, 
гр.София, поради допусната техническа грешка от Комисията при изписването и ценовите 
предложения, както следва: 

Н.Е. 138 „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София – 9,580 ЛВ.; 

Н.Е. 139 „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София – 4,960 ЛВ.; 

Н.Е. 159 „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София – 9,110 ЛВ.; 

Н.Е. 160 „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София – 8,450 ЛВ.; 

Н.Е. 254 „ТЪРГОВСКА ЛИГА-Национален Аптечен Център” АД, гр.София – 8,960 ЛВ.; 
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Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-
ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2017г.“ 

О П Р Е Д Е Л Я М 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА „ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, ТРОЯН ЗА 2017Г.“, ПО Н.Е. 17 УЧАСТНИКА „ТЪРГОВСКА 

ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ” АД, ГР.СОФИЯ , ПО Н.Е. 314 УЧАСТНИКА „ФЬОНИКС 

ФАРМА” ЕАД ГР.СОФИЯ , ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ. 

ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ РЕШЕНИЕ №27/27.01.2016Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА „СБАЛББ-ТРОЯН“ 

ЕООД Д-Р ЦВЕТОМИЛА ДУДЕВСКА, НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА. 

Настоящото решение да се изпрати до всички класирани участници в н.е. № 17, 138, 139, 

159, 160, 254 и 314, в процедурата в тридневен срок от издаването му и да се публикува в 

профила на купувача.  

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

десетдневен срок от датата на уведомяването. 

 Неразделна част от това решение е Приложение №1. 

 

 

 

 

_____________/п/__________________ 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД 
   
 
 

                  

Съгласувал: 
Адв. Павлин ПЕТКОВ   


