
 

 

 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА 

7100-гр.Бяла,ул.“Дряново“№3;тел:0817 72702,0817 72703,факс:081772256 

Email:dpb_byala@b-trust.org 

 

 

Изх. №913/21.09.2021 год. 

 

ДО 

"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД 

„ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ООД 

"МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 

"МЕДЕКС" ООД 

"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 

"СОЛОМЕД" ООД 

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

"ФАРКОЛ" АД 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

 

 

П О К А Н А  

  

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА, на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и 

във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. между Вас и 

министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор 

„Здравеопазване“, Ви каним да представите оферта, чрез Електронната система за закупуване 

на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България 

(Електронната система) за участие в процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: 



 

 

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница-Бяла по 

Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. на министерство на здравеопазването , 

съгласно следните условия и изисквания: 

1. Предмет на процедурата: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна 

психиатрична болница-Бяла по Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г.   

2. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 28.09.2021 год до 23:59 

часа; 

3. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 29.09.2021год. от 13:00  часа в 

Електронната система; 

4. Срок на договора – договорът влиза в сила от датата на сключването и е със срок до 

31.12.2021 год.; 

5. Лекарствените продукти подлежащи на офериране и необходимите количества, 

включени в настоящата процедура са посочени в процедурата за вътрешен конкурентен избор, 

намираща се в Електронната система;  

6. Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най – ниска цена“; 

7. Електронният търг, ще бъде проведен след първоначалната цялостна оценка на 

подадените предложения, като чрез Електронната система, ще Ви бъде изпратена покана, която 

съдържа: 

 1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта; 

 2. реда за свързване към използваното електронно оборудване; 

 3. дата и час за начало на електронния търг; 

 4. начина на приключване на електронния търг; 

 5. стъпка за промяна на цената на етап електронен търг. 

Електронният търг приключва с настъпването на датата и часа, посочени в поканата. След 

изтичането на посочените дата и час Електронната система класира изпълнителите, участвали в 

електронния търг. Класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира 

участникът, предложил най-ниска цена, а на последно – участникът, предложил най-висока.  

8. Връзката към профил на купувача е посочена в електронната покана, съдържаща се в 

Електронната система; 

9. Връзката към обществената поръчка в Регистъра на обществени поръчки, поддържан от 

Агенцията за обществени поръчки е посочена в електронната покана, съдържаща се в 

Електронната система; 

10. Условия и начин на плащане, условията и сроковете за доставка, правата и задълженията 

на изпълнителя и възложителя са посочени в проекта на договор; 

11.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без 

включен ДДС, като се представя при подписването на договора; 

12. На основание чл. 46 от ППЗОП, изпълнителите по рамково споразумение са длъжни в 

процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени 

в обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

 

Директор:Д-р Олег Цветанов Церовски 
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