Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)Наименование и адреси
Министерство на здравеопазването
000695317
пл. „Света Неделя“ № 5
София
1000
България
Лице за контакт: Ралица Калинова
Телефон: +359 293013466
Електронна поща: rkalinova@mh.government.bg
Факс: +359 29301450
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-lekarstveniprodukti-za-2018-nar-34-pr/
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Здравеопазване
Раздел ІІ: Предмет
II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:
Доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от
25.11.2005 г., по прекратени позиции.
II.1.2)Основен CPV код
33690000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:
„Доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от
25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на
български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески

разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“ по
прекратени обособени позиции, както следва:
— обособена позиция № 1: Raltegravir,
— обособена позиция № 2: Efavirenz,
— обособена позиция № 3: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg,
— обособена позиция № 4: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/25 mg,
— обособена позиция № 5: Pyrazinamide.
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: 2 859 815.88 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg
Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Съгласно приложение № 2а — Списък на крайните получатели на лекарствени продукти
за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg, перорална форма, мярка tabl.,
количество до 123 480 tabl. в зависимост от нуждите на възложителя.
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:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/25 mg
Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Съгласно приложение № 2а — Списък на крайните получатели на лекарствени продукти
за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Emtricitabine/Tenofovir alafenamide200/25mg, перорална форма, мярка- tabl.,
количество до 86 400 tabl., в зависимост от нуждите на Възложителя.
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:
RALTEGRAVIR
Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Съгласно приложение № 2а — Списък на крайните получатели на лекарствени продукти
за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
Raltegravir, перорална форма, мярка — mg, количество до 70 560 000 в зависимост от
нуждите на възложителя.
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:
Efavirenz
Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Съгласно приложение № 2а — Списък на крайните получатели на лекарствени продукти
за лечение на пациенти със СПИН през 2018 г.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Efavirenz, перорална форма, мярка — mg, количество до 15 336 000 в зависимост от
нуждите на възложителя,
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:
Pyrazinamide
Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Съгласно приложение № 2б — Списък на крайните получатели на лекарствени продукти
за лечение на пациенти с туберкулоза през 2018 г.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
Pyrazinamide, перорална форма, мярка — mg, количество до 245 700 000 в зависимост
от нуждите на възложителя;
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
Ускорена процедура
Обосновка:
Дейностите по общ. поръчка са в изпълнение на задълженията на МЗ за осигуряване на
лекар. продукти по Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от репуб.
бюджет за лечението на бълг. граждани за заболявания извън обхвата на задълж.
здравно осигуряване за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на
зависимост. С Решение № РД-11-5 от 8.1.2018 г. министърът на здравеопазването

открива общ. поръчка със същия предмет с 32 обос. позиции. Общ. поръчка е
прекратена с Решение № РД-11-100/2.4.2018 г. на осн. чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП по
обос. позиции №№ 6, 7, 25 и 26, тъй като не е подадена нито една оферта, и на
основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП по обос. позиции №№ 12, 15 и 30, тъй като всички
подадени за участие оферти не отговарят на усл. за представяне, вкл. за форма, начин и
срок на възложителя.
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния 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: 2018/S 086-193040
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
Обособена позиция №: 3
Наименование:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Раздел V: Възлагане на поръчката
Обособена позиция №: 4
Наименование:
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide200/25 mg
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-11-206
Обособена позиция №: 1,2
Наименование:
Raltegravir и Efavirenz
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/06/2018

V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стинг“ АД
116584586
ул. „Асен Йорданов“ № 6
София
1592
България
Телефон: +359 297031
Електронна поща: office.sofia@stingpharma.com
Факс: +359 29703301
код NUTS: BG411
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: 2 787 334.38 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-11-209
Обособена позиция №: 5
Наименование:
Pyrazinamide
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
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: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л
София

1138
България
Телефон: +359 24833362
Електронна поща: tenders@medex.bg
Факс: +359 29175538
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 72 481.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)Допълнителна информация:
С Решение № РД-11-194/7.6.2018 г. посочените по-горе позиции № № 3 и 4 са
прекратени на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Решението е влязло в сила на
18.6.2018 г.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Габон
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението подлежи на обжалване в 10 (десет)-дневен срок, считано от датата на
получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на
конкуренцията.
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/06/2018

