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“МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай 
4270 Първомай, ул. “Княз Борис І” №51  

тел. 0336/6 31 6 
e-mail mbal_par@abv.bg 

www.mbal-parvomay.com 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№15 / 05. 03. 2019 г. 

 

 
              Подписаната д-р Румяна Бойлова – управител на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Първомай” ЕООД, като взех предвид, че в деловодството 

на „МБАЛ-Първомай“ е постъпило писмо вх. № 11/ 05.03.2019 г. от участника в 

проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай“ 

ЕООД  „СОФАРМАТРЕЙДИНГ“ АД, с което отказва да сключи договор за възлагане 

на поръчката за доставка на лекарствените продукти, за които е класиран на първо 

място и определен за изпълнител с мое решение №8/12.02.2019 г. (лекарствени 

продукти-номенклатурни единици с  № 81 Кетопрофен; №165 Цефтриксон; №203 

Екстрат теснополист живовлек Тайс; №248 Допаним и № 305 Окситетрациклин 

/хидрокортизон по Техническата спецификация) и че е необходимо решението в тази 

му част да бъде изменено и на основание чл. 110, ал. 5 във връзка с ал. 1,  т. 4, и чл. 112, 

ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

 
            1/  ОТМЕНЯМ решение №8/12.02.2019 г., с което е обявено класиране на 

участниците и определен за изпълнител на обществената поръчка досежно лекарствени 

продукти-номенкл.единици с № 81 Кетопрофен и №203 Екстракт теснополист 

живовлек Тайс по Техническата спецификация участника „СОФАРМАТРЕЙДИНГ“ АД 

и  ПРЕКРАТЯВАМ откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – 

Първомай“ ЕООД в частта й за тези лекарствени продукти. 

 

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО:  поради отказ на определения за изпълнител 

единствен участник да сключи договор. 

 

           2/  ИЗМЕНЯМ решение №8/12.02.2019 г., с което е обявено класиране на 

участниците и определен за изпълнител на обществената поръчка досежно лекарствени 

продукти-номенкл.единици с №165 Цефтриксон; №248 Допаним и № 305 

Окситетрациклин /хидрокортизон по Техническата спецификация, като ОПРЕДЕЛЯМ 

за изпълнител на обществената поръчка за доставка  класирания на второ място за тези 

лекарствени продукти участник в процедурата, съгласно приложение №1 към решение 

№8/12.02.2019 г.  ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД  .  
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МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО:  поради отказ на класирания на първо място 

участник „СОФАРМАТРЕЙДИНГ“ АД да сключи договор.  

 

Настоящето решение може да се обжалва от заинтересованите лица и участници 

пред Комисията по защита на конкуренцията в десетдневен срок от публикуването и 

съобщаването му.   

 

Решението да се изпрати на участниците в процедурата на посочените в офертите 

им електронни адреси. 

 

         В деня на изпращането на решението на участниците експерт икономическа 

информация да организира публикуването му в профила на купувача. 

 

 

 

      УПРАВИТЕЛ: ______________________      

                (д-р Румяна Бойлова)                                                                                                                     
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