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      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 

 

      Уведомяваме Ви, че на 10.09.2019 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 № 3/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Шумен” АД. 

Ще бъде проведен жребий между следните участници за следните номенклатури от 
Обособени позиции: 

1. За номенклатура № 29 от Обособена позиция № 1 - Ademetionine 1,4-

butanedisulfonate 949 mg, powd.inj.  x 1 за определяне на първо място между участниците 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

2. За номенклатура № 23 от Обособена позиция № 2 - Epoetin beta sol. inj. 2000IU/0,3 

ml x 1 за определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

3. За номенклатура № 9 от Обособена позиция № 3 - Furosemide sol.inj. 10 mg/ml 2 ml 

x 1 за определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

4. За номенклатура № 9 от Обособена позиция № 7 - Ampicillin 1 g, Sulbactam 0,5 g 

powd.inj. x 1 за определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

5. За номенклатура № 14 от Обособена позиция № 7 - Ceftazidime as pentahydrate 1 g, 

powd.inj. за определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД; 

6. За номенклатура № 49 от Обособена позиция № 7 - Tetanus toxoid sol. for inj. 0,5 

ml x 1 за определяне на първо място между участниците „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

7. За номенклатура № 1 от Обособена позиция № 9 - Diclofenac sodium sol.inj. 25 

mg/ml 3 ml x 1 за определяне на второ място между участниците „МЕДОФАРМА” ЕООД и 
„МЕДЕКС” ООД; 


