
 «Център за психично здраве - Пловдив» ЕООД 
Град Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 68, тел./факс 032/643241,

 е-mail: psichodis@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142/19.02.2018 г.
На основание чл. 108 ал. 1 и чл. 109 ал. 2 във връзка с чл. 181 ал. 6 и ал. 8 от

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и отразени резултати и мотиви в Протокол
№ 1 от 21.12.2017 г., Протокол № 2 от 28.12.2017 г., Протокол № 3 от 08.01.2018 г.,
Протокол № 4 от 15.01.2018 г., ведно с Таблица – „Цени Участници“ – Таблица № 1
и Протокол № 5 от 29.01.2018 г. от дейността на комисия,  назначена със Заповед
№ 1315/21.12.2017 г. на д-р Мариана Господинова – Управител на „ЦПЗ Пловдив“
ЕООД за  провеждане  на процедура  –  публично  състезание  за  възлагане  на
обществена  поръчка,  публикувана  на сайта  на  АОП  под  №  01077-2017-0003  -
Решение ID  817272 и Обявление ID 817273 на Възложителя „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД
за  провеждане  на  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
„  Ц  ПЗ - ПЛОВДИВ" ЕООД”

И на основание Писмо, вх. № 380/13.02.2018 г. от „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД
за отказ да се сключи договор за номенклатурни единици с № 6, 93 и 176, както и
Писмо, вх. № 399/15.02.2018 г. от „Софарма Трейдинг“ АД за отказ да се сключи
договор за номенклатурни единици с № 11, 73, 105 и 165, и съгл. 112 ал. 3 от ЗОП 
 

I.ИЗМЕНЯМ 

Решение № 107/02.02.2018 г. на Възложителя – д-р Мариана Господинова –
Управител на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – в сила от 19.02.2018 г., в частта за определяне
на  изпълнител  на  обществената  поръчка  на  „ФЬОНИКС  Фарма“  ЕООД  за
номенклатурни единици, както следва: 
№ 6 Atenolol tabl. 25 mg.
№ 93 Glucosa 5 % 500 ml
№ 176 Tobramycin collir
№ 11 Ascorbinic acid 100mg tabl.
№ 73 Dopamine hydrochloride 40 mg-ml—5 ml
№ 105 Loperamide hydrochloride 2 mg tabl.
№ 165 Silymarine 45 mg caps/tabl

II. ОБЯВЯВАМ

Определям участника, класиран от Комисията на второ място за посочените
лекарствени  продукти  от  номенклатурата  на  лекарствените  средства  от
документацията  за  участие  за  Изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично
здраве  Пловдив”  ЕООД,  открита  с Решение,  изх.  №  1220/29.11.2017  г.,  както
следва: 

За номенклатурни единици:
№ 6 Atenolol tabl. 25 mg., 
№ 93 Glucosa 5 % 500 ml
№ 176 Tobramycin collir, 
а именно: «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД. 
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За номенклатурни единици:
№ 11 Ascorbinic acid 100mg tabl.
№ 73 Dopamine hydrochloride 40 mg-ml—5 ml
№ 105 Loperamide hydrochloride 2 mg tabl.,

 а именно: „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД

За извършеното класиране е изготвена Таблица „Цени участници fine“, видно от
която, след направения отказ за посочените номенклатурни единици от обявения за
изпълнител,  съгл.  Решение  №  107/02.02.2018  г.,  за  изпълнител  за  съответния
лекарствен продукт се определя втория класиран участник.

ПРЕКРАТЯВАМ
На основание чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗОП, предвид постъпилия отказ от сключване на

договор  от  „Софарма  Трейдинг“  АД  за  лекарствения  продукт  с  №  165,  поради
обстоятелството,  че  не  е  налице  друга  оферта  от  участник  за  следния  лекарствен
продукт от номенклатурата: 165.  

Мотиви:  Предвид отказа на «Софарма Трейдинг» АД да сключи договор за
номенклатурна  единица  №  165  Silymarine  45  mg  caps/tabl,  и  обстоятелството,  че
няма подадена оферта от друг участник за тази номенклатурна единица, респ. няма
втори класиран участник, ето защо за посоченото лекарствено средство процедурата
е прекратена. 

След влизане в сила на решението,  на основание чл.  112 ал.  1  от ЗОП, да се
сключат  договори  с  определените  за  изпълнители  участници,  в  законоустановения
срок.

На основание чл. 43 от ЗОП, настоящото решение ще се изпрати в 3-дневен
срок от издаването му до всички участници в процедурата, като на основание чл. 181
ал. 8 от ЗОП, в деня, в който се изпраща на участниците, ще се публикува в Профила
на  купувача  –  в  досието  на  обществената  поръчка  на  интернет  адрес:  http://cpz-
plovdiv.com/index.php/profil-na-kupuvacha/cpz-profil-obsht-porachki/88-op-2017-11-29

Настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите участници,
в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисия за защита на конкуренцията,
съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 от ЗОП. 

                                                                                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..................................
(Д-р Мариана Господинова - Управител на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД) /п/

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
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