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“Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 
 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 68/02.06.2021г. на Д-р Цветомила 

ДУДЕВСКА - Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, със задача да разгледа, оцени и класира 

офертите, подадени за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция №2 по Рамково споразумение № РД 

– 11 – 158/26.03.2021г., за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН“ 

 

 Днес, 04.06.2021г. (Петък), на основание разпоредбите на Глава 10, раздел 1 от ЗОП, 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист 

ЧЛЕНОВЕ:  Д-р Мирослав СУБАШКИ – лекар-специалист 

Д-р Красимир КОВАШКИ – Н-к „ПО“ 

 

Резервен председател: 

Бонка Петрова – Н-к отдел АСФБ 

Резервни членове: 

Д-р Нина Тодорова – Н-к Клинична л-я  

Поля Игнатовска – Управител „Аптека“ 

 

се събра в 10:00 часа за да продължи с разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

подадени за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти по Обособена позиция №2 по Рамково споразумение № РД – 11 – 

158/26.03.2021г., за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН“.  

С Протокол №1 от 02.06.2021г., Комисията е допуснала да продължат своето участие 

всички участници, подали заявления за участие.  

Председателят на комисията отвори и оповести ценовите предложения на 

допуснатите участници, както следва: 

Участникът Фарма Вижън Европа ООД е предложил цена за лекарствения продукт 

J01DH02 – Meropenem 0,006190 лева без вкл. ДДС и 0,007428 лева с вкл. ДДС. Комисията 

допуска участника до по-нататъшното участие в процедурата; 

Участникът "ФАРКОЛ" АД, е предложил цена за лекарствените продукти J01DD04 – 

Ceftriaxone 0,939568 лева без вкл. ДДС и 1,127482 лева с вкл. ДДС; J01DE01 – Cefepime 

3,454911 лева без вкл. ДДС и 4,145893 лева с вкл. ДДС; J01DH02 – Meropenem 0,006593 лева 
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без вкл. ДДС и 0,007912 лева с вкл. ДДС. Комисията допуска участника до по-нататъшното 

участие в процедурата; 

Участникът ДАНСОН БГ ООД, е предложил цена за лекарствените продукти J01DD04 

– Ceftriaxone 1,007210 лева без вкл. ДДС и 1,208652 лева с вкл. ДДС; J01DE01 – Cefepime 

3,344406 лева без вкл. ДДС и 4,013287 лева с вкл. ДДС; J01DH02 – Meropenem 0,006208 лева 

без вкл. ДДС и 0,007450 лева с вкл. ДДС. Комисията допуска участника до по-нататъшното 

участие в процедурата; 

Участникът "МЕДЕКС" ООД, е предложил цена за лекарствените продукти J01DD04 – 

Ceftriaxone 0,916366 лева без вкл. ДДС и 1,099639 лева с вкл. ДДС. Комисията допуска 

участника до по-нататъшното участие в процедурата; 

Участникът "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД, е предложил цена за лекарствените 

продукти J01DD04 – Ceftriaxone 0,916332 лева без вкл. ДДС и 1,099598 лева с вкл. ДДС; 

J01DE01 – Cefepime 3,398171 лева без вкл. ДДС и 4,077805 лева с вкл. ДДС. Комисията 

допуска участника до по-нататъшното участие в процедурата; 

Участникът "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, е предложил цена за лекарствените 

продукти J01DE01 – Cefepime 3,303546 лева без вкл. ДДС и 3,964255 лева с вкл. ДДС; 

J01DH02 – Meropenem 0,006221 лева без вкл. ДДС и 0,007465 лева с вкл. ДДС. Комисията 

допуска участника до по-нататъшното участие в процедурата; 

Участникът Медофарма ЕООД е предложил цена за лекарствените продукти J01DD04 

– Ceftriaxone 0,916610 лева без вкл. ДДС и 1,099932 лева с вкл. ДДС; J01DE01 – Cefepime 

3,150100 лева без вкл. ДДС и 3,780120 лева с вкл. ДДС; J01DH02 – Meropenem 0,006221 лева 

без вкл. ДДС и 0,007465 лева с вкл. ДДС. Комисията допуска участника до по-нататъшното 

участие в процедурата; 

Участникът "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД е предложил цена за лекарствените продукти 

J01DD04 – Ceftriaxone 0,989733 лева без вкл. ДДС и 1,187680 лева с вкл. ДДС; J01DE01 – 

Cefepime 3,403461 лева без вкл. ДДС и 4,084153 лева с вкл. ДДС; J01DH02 – Meropenem 

0,006562 лева без вкл. ДДС и 0,007874 лева с вкл. ДДС. Комисията допуска участника до по-

нататъшното участие в процедурата; 

След оповестяване на ценовите предложения на участниците и допускането на 

всички оферти, Комисията реши да направи електронен търг, с крайна дата и час 

07.06.2021г., 14:03 ч.  

Комисията ще продължи своята работа на 07.06.2021г. с оповестяване на резултатите 

от електронния търг. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ   /.................П.............../ 

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1. Д-Р МИРОСЛАВ СУБАШКИ /..................П................../   

        

           2. Д-Р КРАСИМИР КОВАШКИ /..................П...................../  

Забележка: 

Подписите са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679  


