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 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 

 

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2016 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. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, ще се проведе публичен жребий за класиране на 
участниците на първо, второ и трето 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 № 10/05.06.2015 г. 
 
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 № 97 - Ascorbic acid 100 mg./ml. 5 ml., sol.inj.  x 1, за 
определяне на първо и второ място между участниците „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД, 
„МЕДЕКС” ООД и  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

3. За Обособена позиция № 294 - Torasemide sodium sol. inj. 10 mg/2 ml x 1, за 
определяне на първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

4. За Обособена позиция № 623 - Meloxicam sol.inj. 15 mg/1,5 ml x 1, за 
определяне на второ място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

5. За Обособена позиция № 666 - Fentanyl sol.inj. 0,05 mg/ml 2 ml x 1, за 
определяне на първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

6. За Обособена позиция № 669 - Propofol emul.inj./inf. 10 mg/ml 20 ml +EDTA x 1, 
за определяне на първо място между участниците „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД; 

7. За Обособена позиция № 712 - Paracetamol sol.inf. 10 mg/ml 100 ml x 1, за 
определяне на първо място между участниците „ФАРКОЛ” АД и „Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД; 

 
 


