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ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА 

ул.”Дряново”№3 ;0817/72702,03;73447;факс72256 

ел.поща:dpb_byala@b-trust.org 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№1/28.09.2021 година 

На Директора на Държавна психиатрична болница-Бяла  

 

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

 

На основание чл.22, ал.1,т.6 и чл.108,т.1  от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и 

чл.58,ал3 от ППЗОП и във връзка  с §137 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона  за изменение  и допълнение  на ЗОП и във връзка  с Рамково споразумение  

№РД-11-151 от 19.03.2021 год.,сключено  от министъра на здравеопазването, в 

качеството му на централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“  и Покана  с 

Изх.№854/31.08.2021год.с предмет: :“ Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 

Държавна психиатрична болница-Бяла по Рамково споразумение №РД-11-

151/19.03.2021 г.  „,като взех предвид протокола  от работата на комисията ,в която е 

предложено класирането на участниците в процедурата , 

 

Р Е Ш И Х: 

 

1.ОБЯВЯВАМ класирането на участниците, съгласно одобрения от  

възложителя критерии за възлагане на обществена  поръчка „най-ниска цена“. 

Участникът предложил най-ниска цена по съответната номенклатурна единица 

от обособената позиция е класиран  на Първо място ,а именно: 
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1 N02BB02 Metamizole 

sodium 

парентера

лна 

mg  съгл. РУ 0,000425 1000000 1 „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ“АД 

0,000354 0,000425 

1 N02BE01 Paracetamol парентера

лна 

mg  съгл. РУ 0,001543 150000 1 „ФЬОНИКС 

ФАРМА“ЕООД 

0,000972 0,001166 

1 N03AG01 Valproic acid перорална 
твърда 

mg  съгл. РУ 0,000264 5000000 1 „ФАРКОЛ“АД 0,000218 0,000262 

1 N04AA02 Biperiden перорална 

твърда 

mg  съгл. РУ 0,037900 26000 1 „ФЬОНИКС 

ФАРМА“ЕООД 

0,030500 0,036600 
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1 N05AA01 Chlorpromazine парентера

лна 

mg  съгл. РУ 0,016150 10000 1 „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“АД 

0,013375 0,016050 

1 N05AD01 Haloperidol парентера

лна 

mg  съгл. РУ 0,09340 5000 1 „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“АД 

0,077833 0,093400 

1 N05AD01 Haloperidol перорална 

твърда 

mg  съгл. РУ 0,0398666 225000 1 „ФЬОНИКС 

ФАРМА“ЕООД 

0,032267 0,038720 

1 N05AF01 Flupentixol парентера

лна 

mg  съгл. РУ 0,138350 6000 1 „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“АД 

0,115292 0,138350 

1 N05AF05 Zuclopenthixol перорална 
твърда 

mg  съгл. РУ 0,014400 800000 1 „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ“АД 

0,012000 0,014400 

1 N05AH03 Olanzapine перорална 
твърда 

mg  съгл. РУ 0,020821 33600 1 „ФАРКОЛ“АД 0,014060 0,016872 

1 N05AL05 Amisulpride перорална 

твърда 

mg  съгл. РУ 0,002145 180000 1 „ФАРКОЛ“АД 0,001782 0,002138 

1 N05AX08 Risperidone перорална 

твърда 

mg  съгл. РУ 0,114250 45600 1 „ФАРКОЛ“АД 0,043268 0,051922 

 

2.ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл.10от  ЗОП за изпълнител на обществената поръчка, 

участниците класирани на  първо място по съответните номенклатурни единици. 

 

3.ОБЯВЯВАМ ,че няма отстранени  участници в процедурата. 

 

4.НАРЕЖДАМ на основание чл.43,ал.1 от ЗОП ( ред.действаща до 01.11.2019 

г.)настоящото решение  да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването 

му ( ред.действаща до 01.11.2019 г.) и чл.24,ал.1,т.2( ред.действаща до 01.04.2020 г.)от 

Правилника за прилагане на ЗОП/ППЗОП/ ,същото да бъде публикувано  в електронна 

преписка на обществената поръчка в раздел“Профил на купувача“ на интернет страницата на 

Държавна психиатрична болница-Бяла на следния  адрес:https://zop.dpb-byala.org,както и в 

Електронната система в деня на изпращането му. 

 

5.Настоящото Решение не подлежи на обжалване  на основание чл.196,ал.2, т.1 

буква б от ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

      Д-Р ОЛЕГ ЦЕРОВСКИ 

      /Директор ДПБ-Бяла/ 
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