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СЪОБЩЕНИЕ 
за провеждане на публичен жребий

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕЖДУ КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО 
МЯСТО ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА СПРЕДМЕТ:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две обособени
позиции“

• За Обособена позиция M l -„Доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен 
списък за нуждите на“ СБАЛОХасково“ЕООД

• За Обособена позиция M2 -„Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен 
списък за нуждите на“ СБАЛОХасково“ЕООД

На основание чл.58,ал.З от ППЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД с две 
обособени позиции”

открита с Решение за откриване на процедура № 318 /28.02.2019 г., публикувано обявление в 
„Официален вестник” на ЕС на 05.03.2019 г., в РОП на 04.03.2019 г.,Комисията назначена със 
Заповед № 038 / 08.04.2019 г.на управителя на „СБАЛО-Хасково” ЕООД.ще проведе публичен 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците:

•  За Обособена позиция М1-„Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен 
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД за номенклатурна единица М29 между 
участниците Медекс ЕООД и Фъоникс Фарма ЕООД.

•  За Обособена позиция М2-„Доставки на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен 
списък за нуждите на“ СБАЛО Хасково“ЕООД за номенклатурна единицаМ 2 между 
участниците Софарма ТрейдингАД и Фъоникс Фарма ЕООД.

Жребия ще се проведе на 13.06.2019г. от 14.00ч. вместо в обявения в предходното съобщение час 
Ю.ООч. в административната сграда на „СБАЛО-Хасково” ЕООД, находяща се в 
гр.Хасково,бул.“Съединение“№49.



В случай ,че в определения час няма явил се участник и/или участници ,заседанието на комисията 
,на което ще се проведе публичният жребий ще се отложи за 14:15ч.,като мястото остава 
непроменено.В този случай публичният жребий се провежда ,независимо дали присъстват участници 
или техни представители.

Право да присъстват при отварянето на ценовите предложения имат лицата по чл.54,ал.2 от

1 .Комисията ще подготви 2/два/ еднакви празни непрозрачни плика.
2.Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листчета с предварително 
изписани наименования на двамата участници ,които листчета следва да са преподписани най-малко 
от членовете на комисията в случай на отсъствие на представители на участниците или други трети 
страни.
3.Друг член на комисията ще затвори и разбърка в непрозрачна кутия двата плика с поставените в тя 
листчета.
4.На всеки участник ще се предостави възможност да разбърка отново пликовете в кутията
5.През цялото това време председателя на комисията ще стои настрани ,за да няма физическа 
възможност да възприеме кой участник в кой от пликовете ще се постави
6.Председателя на комисията ще изтегли един от пликовете ,ще го отвори и ще оповести спечелилия 
кандидат/класира се на 1-во място/
7.3а удостоверяване коректността на жребия ще се отвори и втория плик ,като се покаже неговото 
съдържание /класира се на 2-ро място/ .
8.3а провеждане на публични жребий се съставя протокол ,който се п писва \рт членовете на

ППЗОП.

РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на публичния жребий:

комисията и лицата,участвали в жребия.

12.06.2019г. Председател на комисията:
Гр.Хасково


