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СЪОБЩЕНИЕ 
за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител  

при предложена най-ниска цена в две или повече оферти на участници в процедура с предмет  

„Периодични доставки на лекарствени продукти за хемодиализа  

и лечение на хематологични и онкологични заболявания“,  

открита с Решение № Р-872 от 30.11.2016 г., (Процедурата) 

 

 
Уважаеми Госпожи и Господа, 

С настоящото Ви уведомяваме, че съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП, на 07.02.2016 г. от 08:30 ч. в 

Пресцентър на първи етаж на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес гр. Варна, бул. 

„Христо Смирненски“ № 1, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител при 

предложена най-ниска цена в две или повече оферти на участници в Процедурата, за следните 

номенклатурни единици, както следва: 

Таблица 1 

№ на 
номен- 
клатура 

Международно непатентно 
наименование (INN) 

„Медекс“ 
ООД 

„Фьоникс 
Фарма“ ЕООД 

„Софарма 
трейдинг“ АД 

Предложени цени в лева с ДДС  
за бр./ опаковка 

1.2 Ondansetron sol.inj. 2 mg./ml. 4 ml. 1,98   1,98 

5.72 Pazopanib tb. 400 mg. x 60   4 886,40 4 886,40 

 

Регламент за провеждане на публичен жребий 

На заседанието на комисията имат право да присъстват участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. 

Присъстващите се легитимират с документ за самоличност. 

В случай, че в определения час няма явил се участник, заседанието на комисията ще се отложи за 

09:00 часа на същото място. В този случай публичният жребий се провежда, независимо дали присъстват 

участници, като действията ще бъдат извършени от членовете на комисията. 

I. Регламент за определяне на изпълнител при предложена най-ниска цена в две или повече 

оферти на участници в Процедурата, за номенклатурна единица, при присъствие на участник на жребия 

1. Комисията ще подготви толкова на брой еднакви, непрозрачни плика, колкото на брой са 

присъстващите участници, независимо дали има по един или по няколко представители на участник. 

2. Във всеки плик ще бъде поставено листче с двете имена на присъстващ участник. 

3. На всеки от участниците ще се предостави възможност, при желание, да разбърка пликовете. 

4. Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и ще оповести името 

на участника, който ще тегли пликовете за всички номенклатурни единици. 

5. Комисията ще подготви толкова на брой еднакви празни, непрозрачни плика, колкото на брой са 

участниците, описани в Таблица 1. 

6. Жребият ще започне с най-малкия номер на номенклатурна единица, описан в Таблица 1, а 

именно. 

7. Комисията ще подготви за теглене пликовете на допуснатите до жребий участници за 

съответната номенклатурна единица. Участникът, определен да тегли жребий, ще изтегли печелившия 

плик. Председателят на комисията ще го отвори, ще извади листчето, ще оповести на присъстващите 

името на участника, определен за печеливш за съответната номенклатурна единица и отново ще върне 

листчето в плика. След това ще бъде/ат отворен/и останалия/ите плик/ове с цел проверка на 

съдържанието му/им. 

8. Действията, описани в предната точка, ще продължат до изтеглянето на жребий за последната 

номенклатурна единица от Таблица 1. 
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II. Регламент за определяне на изпълнител при предложена най-ниска цена в две или повече 

оферти на участници в Процедурата, за номенклатурна единица, при отсъствие на участник на жребия 

1. Комисията ще подготви толкова на брой еднакви, непрозрачни плика, колкото на брой са 

присъстващите членове на комисията. 

2. Във всеки плик ще бъде поставено листче с двете имена на присъстващото лице. 

3. На всеки от присъстващите ще се предостави възможност, при желание, да разбърка пликовете. 

4. Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и ще оповести името 

на лицето, което ще тегли пликовете за всички номенклатурни единици. 

5. Комисията ще подготви толкова на брой еднакви празни, непрозрачни плика, колкото на брой са 

участниците, описани в Таблица 1. 

6. Жребият ще започне с най-малкият номер на номенклатурна единица, описан в Таблица 1. 

7. Комисията ще подготви за теглене пликовете на допуснатите до жребий участници за 

съответната номенклатурна единица. Лицето, определено да тегли жребий, ще изтегли печелившия плик, 

ще го отвори, ще извади листчето и ще оповести на присъстващите името на участника, определен за 

печеливш за съответната номенклатурна единица и отново ще върне листчето в плика. След това ще 

бъде/ат отворен/и останалия/ите плик/ове с цел проверка на съдържанието му/им. 

8. Действията, описани в предната точка, ще продължат до изтеглянето на жребий за последната 

номенклатурна единица от Таблица 1. 


