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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МОНТАНА 

3400, град Монтана, ул. “Сирма войвода” № 2, п. к. 232, /факс 096 300 306,  
e-mail: smpmontana@data.bg 

 

 

Вх. № РД-01-67-2/27.07.2021г. 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ! 
    /п/ 
Д-р Серьожа Ценков 
Директор ЦСМП - Монтана 
 

Д О К Л А Д 
 

от комисията назначена със Заповед № РД-01-67/20.07.2021г. на Директора на 
ЦСМП – Монтана 

 
Уважаеми д-р Ценков, 

 
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 
106, ал. 1 от ЗОП, представяме на вниманието Ви настоящия доклад отразяващ 
работата на комисията по разглеждане и класиране на подадените оферти  по 
провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по 
Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. и по Покана с изх.№ 03-
206/08.07.2021г. с предмет „Сключване на Рамкови споразумения за периода 
01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система за закупуване на 
противотуморни лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Монтана“ 
 
= N02AA01 Morphine парентерална mg 250 
= N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500  
 

I. Комисията е в състав: 
Председател: 
  Заличена информация 
Членове: 
1.   във връзка с ЗЗЛД 
2.  
3.   и Регламент (ЕС) 2016/679 
4. 
 
  

II. Участници във вътрешния конкурентен избор. 
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти /19.07.2021г. 23:59 часа/ за 
участие във вътрешния конкурентен избор в Електронната система са постъпили 
оферти от: 

1. „Софарма Трейдинг“ АД с вх. № О18310 от 11.07.2021 г., 15:06 часа. 
 
III. Допуснати до разглеждане на техническото предложение участници: 
1. „Софарма Трейдинг“ АД с вх. № О18310 от 11.07.2021 г., 15:06 часа. 
 



2 

 

IV. Допуснати до отваряне на ценовите предложения на участниците: 
1. „Софарма Трейдинг“ АД с вх. № О18310 от 11.07.2021 г., 15:06 часа. 
 
V. Класиране на ценовите предложения преди електронния търг: 
Предложил най-ниска цена, както следва: 

Първо място 
„Софарма Трейдинг“ АД 
 = N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 

 
VI. Поканен за участие в електронен търг при стъпка за промяната на 

цената – 0,05% 
1. „Софарма Трейдинг“ АД. 
 
VII. Класиране на участниците след електронния търг според 

предварително обявения критерий „най-ниска цена“: 
Първо Място 
„Софарма Трейдинг“ АД 
 = N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 
  

VIII. Действията, свързани с разглеждане и класиране на подадените 
електронни оферти са описани в Протокол от работата на комисията. 
  

IX. Комисията прави предложение за сключване на договор с класирания 
на първо място участник „Софарма Трейдинг“ АД за номенклатурата: 

= N02AA01 Morphine парентерална mg 250 – цена 0,060322 без ДДС и 
0,072386 с ДДС 
 = N02AB02 Pethidine парентерална mg 12500 – цена 0,010740 без ДДС и 
0,012888 с ДДС 
 
 Настоящия доклад се състави и подписа на 27.07.2021г. 
  
 
 
КОМИСИЯ: Председател:  Заличена информация 
   

Членове: 1.   
   във връзка с ЗЗЛД 
  2.   
 
  3.  и Регламент (ЕС) 2016/679 
 

 
 


