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ДО
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
РЕГИСТРИРАНИ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА
ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Относно: Сключено Рамково споразумение № РД-11-102/ 25.02.2021 г. по обособена
позиция № 1 "Лекарствени продукти от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочнополова система и полови хормони", АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с
изключение на полови хормони и инсулини", част от обществена поръчка с предмет:
"Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства",
анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомотерапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на
полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства
за системно приложение"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото писмо Ви информираме, че министърът на здравеопазването, в
качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", сключи Рамково
споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 "Лекарствени продукти
от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочно-полова система и полови хормони",
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АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и
инсулини".
Рамковото споразумение е достъпно в Електронната система и Вие вече имате
възможност да провеждате процедури по вътрешен конкурентен избор за сключване на
договори за доставки на заявените от Вас лекарствени продукти.
В тази връзка Ви информираме, че в случай, че в рамковото споразумение са включени
лекарствени продукти, които са заявени от Вас, можете да го видите в Електронната система
в меню "Процедури", подменю "Обяви процедура".
Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура
е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следният интернет
адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovosporazumenie-procurment-6/ Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна

също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения"
на Електронната система.
Във

връзка с горното

следва да

създадете необходимата организация в

представляваното от Вас лечебно заведение и да стартирате процедура по вътрешен
конкурентен избор. В Ръководството на потребителя – Лечебни заведения от стр. 24 до стр. 44
има подробно разяснение, как се провежда процедурата по вътрешен конкурентен избор в
Електронната система. Ръководството е публикувано и в електронната преписка на
проведената

открита

процедура

на

следният

интернет

адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovosporazumenie-procurment-6/.

В тази връзка, Ви обръщаме внимание за следните обстоятелства свързани с
процедурите, които следва да провеждате:
1. По отношение на приложимия ред в съответствие с § 137 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки:
1.1. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваната
него Електронна система (платформа), като приложимият ред на Закона за обществените
поръчки е действащият до 01.11.2019 г.
1.2. Възложителите лечебни заведения, които провеждат вътрешен конкурентен избор
въз основа на рамкови споразумения, сключени от Централния орган за покупки в сектор
"Здравеопазване", следва да възлагат поръчките чрез Електронната система.
1.3. Обявленията за възлагане на поръчка, за изменение и за приключване на
договорите, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор от лечебните заведения

възложители, следва да се вписват по партидата на Централния орган за покупки в сектор
"Здравеопазване", която за конкретната процедура е 00080-2020-0012.
1.4. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и възложителите лечебни
заведения, следва да публикуват информацията, свързана с процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка за сключване на рамкови споразумения, съответно
информацията свързана с проведените вътрешни конкурентни избори от лечебните заведения
възложители на своите профили на купувача. За по-голяма яснота поясняваме, че централният
орган за покупки в сектор "Здравеопазване", публикува в своя профил на купувача
информацията свързана с проведената от него открита процедура, а всяка лечебно заведение
възложител следва да публикува на поддържания от него профил на купувача информацията
за проведената/ите от него процедури по вътрешен конкурентен избор.
2. По отношение на определянето на условията в процедурите по вътрешен
конкурентен избор, които предстои да организирате Ви представяме следните препоръки:
2.1.

При

създаване

на

процедурата,

задължително

следва

да

определите

наименованието на процедурата, така че да включва наименованието на представляваното от
Вас лечебно заведение. Горното обстоятелство е необходимо с цел индивидуализиране на
Вашата покана, тъй като въз основа на сключените рамкови споразумения ще бъдат обявени
множество процедури за вътрешен конкурентен избор и изпълнителите по рамковите
споразумения, следва да могат да се ориентират по индивидуалните белези на изпратените до
тях покани.
2.2. По отношение на стъпката за намаляване на цена, която трябва да посочите в
Електронната система, препоръчваме да се използва стъпката определена от министъра на
здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в проведената открита
процедура, а именно 0,05. Посочената стъпка е процента, с които изпълнителите по рамково
споразумение ще намаляват предложените от тях цени на етап електронен търг.
2.3. В чл. 21 – 25 от сключените рамкови споразумения е разписана подробно
процедурата, която следва да спазите при провеждане на процедурите по вътрешен
конкурентен избор, както следва:
2.3.1. За сключването на договор за обществена поръчка в резултат на рамковото
споразумение, лечебното заведение – възложител отправят покана до всички страни по
рамковото споразумение, за провеждане на вътрешен конкурентен избор, при условията на чл.
82, ал. 4 от ЗОП.
2.3.2. Лечебното заведение – възложител посочва в поканата, до изпълнителите наймалко следната информация:
а) Срок за получаване на офертите, съобразно чл. 78 от ППЗОП. Предвид
обстоятелството, че по рамковите споразумения няма уговорен срок между възложителя и

включените в него изпълнители за получаване на оферти, срокът който посочвате в поканата
не може да бъде по-кратък от 7 дни;
б) Предмет на поканата – при съобразяване на указанието по т. 2.1.;
в) Рамковото споразумение, по което се отправя поканата , което в конкретния случай
е Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.;
г) Лекарствените продукти подлежащи на офериране и необходимите количества – тази
информация може да бъде експортирана от електронната система. Обръщаме Ви внимание, че
съдържащите се в Електронната система, количества лекарствени продукти, са цялото заявено
от Вас количество, в рамките на процедурата по събиране на заявки, проведена през месец –
май-юли 2019 г. В тази връзка при определяне на количествата по конкретната покана, следва
да ги съобразите с периода за който ще сключите договор.
д) Периодът, за който ще бъде сключен конкретния договор – този период може да бъде
определен, както до определена дата, така и в месеци. Препоръчваме периода на възлагане да
бъде за целия срок на рамковото споразумение, а именно до 31.12.2021 г. Обръщаме Ви
внимание, че периодът, за който следва да бъде сключен договорът, не може да бъде по-дълг
от крайната дата на сключеното рамково споразумение.
е) Критерия за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - "най – ниска цена";
ж) Условията и реда, по който ще се провежда електронния търг;
з) Връзка към профил на купувача на лечебното заведение – възложител;
и) Връзка към Агенцията за обществени поръчки, която за настоящата процедура е
следната https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382735 ;
й) Проект на договор.
Забележка: При създаване на поканата в Електронната система, следва да бъде
въведена дата и час, на която ще бъдат отворени ценовите предложения.
2.4. Писмената покана следва да се отправи по електронен път, чрез попълване в
Електронната система. Към електронната покана изготвена в системата, следва да прикачите
утвърдената от ръководителя на съответното лечебно заведение – възложител покана,
изготвена по приложения към настоящото писмо образец и проекта на договор. Поканата и
проекта на договор, следва да бъдат публикувани и в Профила на купувача поддържан от
съответния възложител –лечебно заведение.
2.5. Изпълнителите по рамковите споразумения подават офертите си, чрез
Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните
заведения в Република България, в сроковете посочени в поканата. Офертите, които
изпълнителите по рамковите споразумения подават са разгледани от оценителната комисия,
назначена да преведе откритата процедура за сключване на рамкови споразумения

от

министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в сектор

"Здравеопазване". Обръщаме Ви внимание, че в рамките на процедурите по вътрешен
конкурент избор, изпълнителите по рамково могат да добавят и нов притежател на употреба,
като в този случай комисията на съответния възложител –лечебно заведение, следва да
извърши проверка, дали е представена декларация от притежателя на разрешението за
употреба или производителят на лекарствения продукт, че е запознат с изискванията към
лекарствените продукти, както и с посочените в процедурата количества за този лекарствен
продукт, както и че е съгласен лекарствения продукт да бъде офериран от участника в
процедурата.
2.6. При провеждането на вътрешен конкурентен избор, след изтичане на срока за
представяне на оферти, лечебното заведение – възложител назначава комисия за разглеждане,
първоначална оценка на офертите и допускане до електронен търг. Комисията следва да
отговаря на изискванията на чл. 103 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП.
2.7. След приключване на първоначалната оценка на офертите на основание чл. 4, ал. 2
от Постановление № 146 на МС/2015, лечебното заведение – възложител, провежда
електронен търг по реда на чл. 90, ал. 5-12 от ЗОП.
2.7.1. Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след
първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани, чрез
Електронната система, чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите
нови, по-ниски цени.
2.7.2. След първоначалната цялостна оценка на офертите, лечебното заведение –
възложител изпраща едновременно чрез Електронната система покана до всички участници,
чиито оферти са допуснати, която съдържа:
а) резултатът от първоначалната оценка на всяка оферта;
б) реда за свързване към използваното електронно оборудване;
в) дата и час за начало на електронния търг.
г) начина на приключване на електронния търг.
д) стъпка за промяна на цената на етап електронен търг.
Забележка: на основание чл. 90, ал. 8 от ЗОП електронният търг не може да започне
по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканата.
Електронният търг приключва с настъпването на датата и часа, посочени в поканата.
Препоръчваме срокът, който определяте за провеждане на електронен търг да бъде не пократък от 3 работни дни.
2.7.3.След изтичането на посочените дата и час Електронната система класира
изпълнителите участвали в електронния търг. Класирането се извършва във възходящ ред,
като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно –
участникът, предложил най-висока.

2.8. В случай, че за дадена номенклатура има повече от двама участника, назначената
от възложителя комисия следва да извърши проверка за наличие на предложение, което е с
повече от 20 % по благоприятно от средната стойност на останалите участници, на основание
чл. 72, ал. 6, във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
2.9. В случай, че за дадена номенклатура има участници, които са предложили еднакви
цени и са класирани на първо място, изпълнителят по договора се определя след провеждане
на жребий извън Електронната система, на който могат да присъстват представители на
участниците.
За проведената процедура по вътрешен конкурентен избор и електронен търг,
назначената комисия следва да изготви протокол, който да бъде одобрен от възложителя.
2.10. Лечебното заведение – възложител избира за изпълнител на договора, класираният
на първо място участник. Изпълнителят по договора се определя с решение на ръководителя
на лечебното заведение, на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП. След влизане в сила на решението
за избор на изпълнител, лечебното заведение – възложител сключва договор с избрания
изпълнител участник.
С цел подпомагане на процеса на провеждането на процедурите по вътрешен
конкурентен избор, приложено към настоящето писмо представяме на Вашето внимание
образец на покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор, образец на заповед за
назначаване на комисия, както и образец на решение за определяне на изпълнител.
Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за
създаване на централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", след провеждане на
процедурата по вътрешен конкурентен избор следва да предприемете действия по
прекратяване на текущите си договори за възлагане на обществени поръчки за доставка на
лекарствени продукти, влизащи в сключените рамкови споразумения, в случай че
постигнатите по процедурата по вътрешен конкурентен избор цени са равни или по-ниски от
цените договорени по действащите Ви договори.
С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент
централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" финализира сключването на
рамковите споразумения за останалите лекарствени продукти и своевременно ще бъдете
информирани за сключване на съответното рамково споразумение.
Цялата информация за всички проведени от централния орган за покупки в сектор
"Здравеопазване" процедури е достъпна в Профила на купувача в раздел "Процедури по ЗОП
на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ)" на следния интернет
адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/

За въпроси свързани с процедурите по провеждане на обществени поръчки можете да
се обаждате на тел. 02/9301314; 02/9301323; 02/9301415 или да пишете на следният електронен
адрес: rstavreva@mh.government.bg.
За технически проблеми и проблеми с регистрацията в Електронната система, можете
да се обаждате на тел. 02/9301274 (275) или да пишете на следните електронни адреси:
lmarinova@mh.government.bg, enaydenova@mh.government.bg
Приложение:
1. Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки
в сектор "Здравеопазване" (Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.);
2. Ръководство на потребителя (лечебно заведение) и писмо за потвърждаване на
потребител ( в случай, че ще се регистрират нови потребители)
3. Одобрената документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Лекарствени
продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомотерапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомотерапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на
полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства
за системно приложение"
4. Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.
5. Проект на договор.
6. Образец на покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор, образец на заповед
за назначаване на комисия, както и образец на решение за определяне на изпълнител.
С уважение,

2.3.2021 г.

X

Бойко Пенков

д-р БОЙКО ПЕНКОВ
ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР
Signed by: Boyko Marinov Penkov

