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България-София: Фармацевтични продукти
2021/S 204-532590

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ 
ЕАД
Национален регистрационен номер: 000689047
Пощенски адрес: бул.МАКЕДОНИЯ №.38
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: М.Михайлова
Електронна поща: op_4mbal@abv.bg 
Телефон:  +359 894731306
Факс:  +359 894731306
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://4mbal.bg/
Адрес на профила на купувача: https://4mbal.bg/%d0%be
%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be
%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната 
система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в 
Р.България

II.1.2) Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти

II.1.3) Вид на поръчка
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II.1.4) Кратко описание:
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените 
продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни 
процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични 
заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания 
и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 
249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи 
фактори и бифосфонати". Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 
2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени 
номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение 
и забележка (за приложимите случаи).

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 43.53 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Обособена позиция № 1
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:
Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена 
поръчка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
посочено в обявлението за откриване на поръчката

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Обособена позиция № 2
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:
Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена 
поръчка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
посочено в обявлението за откриване на поръчката

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-419190

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за 
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 147

Обособена позиция №: H02AB02

Наименование:
H02AB02

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
07/10/2021

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
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Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: район Изгрев, ул.Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg 
Телефон:  +359 28133660
Факс:  +359 28133660
Интернет адрес: https://www.sopharmatrading.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 43.53 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2021
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