
    „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД 
         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
 

      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 

      Уведомяваме Ви, че на 30.10.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на ІІ етаж на 
Терапевтичен блок на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 58, 
ал. 3 от ППЗОП ще се проведе публичен жребий за класиране на участниците на първо и второ 
място в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична 

доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”, открита с 
Решение № 7/14.07.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Шумен” АД. 

Ще бъде проведен жребий между следните участници за следните Обособени позиции: 
1. За Обособена позиция № 3 - Famotidine powd.inj. 20 mg+solv. 5 ml  x 1 за 

определяне на първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД; 

2. За Обособена позиция № 40 - Bisacodyl 5 mg, tb. x 30 за определяне на първо място 
между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФАРКОЛ”; 

3. За Обособена позиция № 49 - Nystatin 500 000 IU, tb. x 20 за определяне на второ 
място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД; 

4. За Обособена позиция № 107 - Heparin sodium sol.inj. i.v.  5000IU/ml 5 ml x 1 за 
определяне на първо място между участниците „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ”; 

5. За Обособена позиция № 108 - Heparin sodium sol.inj- intra venous and 

subcutaneous. 5000 IU/ml 5 ml x 1 за определяне на първо място между участниците „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

6. За Обособена позиция № 133 - Phytomenadion amp. 10 mg/ 1 ml x 1 за определяне на 
първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

7. За Обособена позиция № 137 - Ehamsylate 250 mg  2 ml sol.inj.  x 1 за определяне на 
първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

8. За Обособена позиция № 290 - Furosemide sol.inj. 10 mg/ml 2 ml x 1 за определяне на 
първо място между участниците „МЕДЕКС” ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

9. За Обособена позиция № 300 - Troxerutin 300 mg caps x 50 за определяне на второ 
място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  и „ФАРКОЛ” АД; 

10. За Обособена позиция № 301 - Troxerutin 20 mg/g, gel 40 g x 1 за определяне на 
второ място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „ФАРКОЛ” АД; 

11. За Обособена позиция № 367 - Dexamethasone phosphate sol.inj. 4 mg 1 ml x 1 за 
определяне на първо и второ място между участниците „МЕДЕКС” ООД, „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

12. За Обособена позиция № 412 - Ampicillin 1 g, Sulbactam 0,5 g powd.inj. x 1 за 
определяне на първо място между участниците „МЕДЕКС” ООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД; 

13. За Обособена позиция № 477 - Ciprofloxacin lactate sol.inf. 100 mg/10 ml x 5 за 
определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД; 

14. За Обособена позиция № 542 - Meloxicam sol.inj. 15 mg/1,5 ml x 1 за определяне на 
второ място между участниците „МЕДОФАРМА” ЕООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

15. За Обособена позиция № 594 - Lidocaine hydrochloride 50 mg/g, ung 40 g x 1 за 
определяне на първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” 
АД са; 

16. За Обособена позиция № 660 - Diazepam 5 mg, tb. x 20 за определяне на първо 
място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ФАРКОЛ” АД; 

17. За Обособена позиция № 677 - Piracetam sol.inj. 3 g 15 ml x 1 за определяне на 
първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД. 


