
Държавна психиатрична болница -  Церова кория

Р Е Ш Е Н И Е  
№4 9 /  30.07.2019 г.

за определяне на изпълнител чрез процедура на пряко договаряне за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, необходими за 

дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория"

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл. 108, т.1, във връзка с чл.109 от Закона за 
обществените поръчки и след запознаване с доклад по чл. 103, ал.З от ЗОП за дейността 
на комисия, назначена със Заповед №47/30.07.2019 г. за провеждане на преговори по 
процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна 
психиатрична болница-с. Церова кория", публикувана в Регистъра а обществените 
поръчки под номер 01056-2019-0002

РЕШИХ:
I. УТВЪРЖДАВАМ Доклад по чл. 103, ал.З от 30.07.2019г. от дейността на комисия, 

назначена със Заповед № 47/30.07.2019 г. на Директора.

II. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в договорянето съгласно критерия за 
оценка "най -  ниска цена" за всяка номенклатурна единица, както следва:

На първо място:
^  „Софарма Трейдинг" АД, с адрес: гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с писмено подадено предложение с вх.
№ вх. № 1124/26.07.2019г. -  10,43 ч за номенклатурни единици №№ 1 ,2 , 3, 4, 7,
8 ,1 2 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45,48, 50, 52, 54, 55,
57,58 и 59.

III. ОПРЕДЕЛЯМ участника Софарма Трейдинг" АД, с адрес: гр. София 1756, ул. 
Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, класиран на първо място за 
изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, 
необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", по
съответните номенклатурни единици, а именно номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 7,
8 ,1 2 ,1 3 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 58 и 59, с
предложената от тях най-ниска цена.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл.110,ал.1,т.1 от ЗОП обществената поръчка 
с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на
Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", открита с Решение № 42 / 
16.07.2019 г., за следните номенклатурни единици №№ 5, 6, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 4 ,1 5 ,1 6 , 20, 21, 23, 
2 4 ,2 5 ,2 7 ,3 1 ,3 9 ,4 0 ,4 2 ,4 3 ,4 4 , ,4 6 ,4 7 ,4 9 ,5 1 ,5 3 ,5 6 ,6 0 ,6 1  и 62.

МОТИВИ: До изтичане на крайния срок за подаване на оферти в откритата 
процедура за възлагане на обществената поръчка, не е подадена нито една оферта за 
участие за горепосочената позиция.

Решението може да бъде обжалвано в 10 -  дневен срок от получаването му пред 
Комисия за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 
срок до всички участници в процедура.
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На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП и чл. 24, ал.1, т.5 от ГТПЗОП, настоящото 
решение, заедно с протоколите и окончателните доклади на комисията за провеждане на 
процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача http://zop.dpb-zcoria.com/ в същия 
ден на изпраща решението на участниците.

ДИРЕКТОР
На ДПБ -  Церова кория 
Д-р Даниела Иванакова - Пач
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