
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с.Церова Кория, общ. В. Търново

ЗАПОВЕД 

С. Церова кория,. !г.К.. ^

На основание чл. 91, ал. 1, във връзка с чл. 90, ал 1, т. 4 от ЗОП 
обявявам следното

РЕШЕНИЕ:

I. Откривам процедура за договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на 
ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки”, съгласно Техническа спецификация.

С Решение № 13/20.06.2014г на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с 
чл. 64 и сл. от ЗОП е открита процедура с предмет „Доставка на 
медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции”, включващи и тези по настоящото решение, като по 
този начин бе дадена възможност на неограничен кръг от желаещи да 
участват в процедурата, с което на практика се гарантира свободна 
конкуренция и постигане на оптимални изкупни цени. С решение № 
17/02.09.2014г. посочената процедура е прекратена, в частта включваща 
позициите по настоящото решение, поради неподаване на оферти или 
подадени такива неотговарящи на изискванията заложени от възложителя. 
Посочените обособени позиции представляват медикаменти и като такива 
са необходими за лечението на пациентите на болницата и влизат в 
употреба почти всекидневно. Считам, че към настоящият момент е 
възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия за 
снабдяване на болницата с посочените медикаменти, поради настъпване на 
изключителни обстоятелства, а именно липсата им предвид характера на 
основната дейност на възложителя, последиците от които не могат да 
бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на други 
процедури по ЗОП. Посочените обстоятелства могат да бъда преодолени 
при договаряне без обявление, като същото следва да се извърши на 
24.11.2014г.

II. Утвърждавам документация за участие в процедура за договаряне 
без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на



медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”.

III. В един и същи ден да се публикуват:
1. Решение на Директора на ДПБ-с. Церова кория в Портала 

обществените поръчки на АОП;
2. Решение и Покана в профила на купувача

III. Поканата да се изпрати до:
1. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София, 1756, район Изгрев, ул. 

„Лъчезар Станчев”, №5;
2. „Търговска лига Национален аптечен център” АД, град 

София, 1172, бул. „Г.М.Димитров”, №1;
3. ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

град София, 1404, жк Надежда, ул. „Константин Бодин”, до бл. 111

Препис от настоящото решение да бъде връчено на Главен 
счетоводител и ОСЧ, на деловодител, за сведен" * * т л  «^тгпопда


