
Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixDharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №1, номенклатура №4

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързв 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tenders@phoenixDharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Втора M БАЛ - София" ЕАД*

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съотвезствне с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на ) час шика)

.v∙
Международно 

нспазешно 
наименование

Лек. 
форма

Кол. съдърж. IIpor. кол. Търговско наименование Лекарствена форма
Количество на 

акгнвно 
BemeciBo

Производител

Обособена позиция Asl -АНЕСТЕТИЦИ



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@Dhoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №4, номенклатура №11;12;13;17;18;19;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка отстрана на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвърз 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.Z

mailto:info.tenders@Dhoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползво/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

/

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.)- попълнено и подписано.



Образец Λ⅛ 4.1.
'Дославка на лекарства Ja нуждите на ’’Втора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

.Vs
M ежду на род но 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Прог. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на
активно
вещество

Производител

Обособена позиция №4 - ПРОТИВОАЛЕРГИЧНИ И ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ HA АНАФИЛАКСИЯ
KopmuKocmepoudu

Il Преднизон табл. 5 мг 600 ДЕХИДРОКОРТИЗОН ТАБЛ. 5MΓ X 60 Tablet 5 mg Антибиотик Разград АД, България
12 Преднизолон табл. 5.МГ 300 ПРЕДНИЗОЛОН КОРТИКО ТАБЛ. 5MΓ X 20 Iablet 5mg Антибиотик Разград АД, България
13 Дексаметазон табл. 0,5 мг 300 ПРЕДНИЗОЛОН FТАБЛ. 0,5МГ X 30 Tablet 0.5mg Антибиотик Разград АД, България
14 Флудрокоргизон табл. 0,1 мг 20

Антихистаминови средства
15 Хлорпирамин табл. 25 мг 1 000
16 Лоратндин табл. 10 мг 400
17 Лоратидин сироп 5мг/5мл 10 КЛАРИТИН СИРОП 5МГ/5МЛ 120МЛ syrup 5mg∕5ml Байер България ЕООД България
IX Цетиризин табл. 10 мг 100 ЦЕТИРИСТАД ГАБЛ. 10МГХ20 Tablet IOmg Stada Arzneimittel AG, Германия
19 Дименхидринат табл. 50 мг 400 ДИМЕНХИДРИНАТ ТАБЛ. 50MΓ X 30 Tablet 50mg Актавис ЕАД, България
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Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, EHK 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders(¾phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №5, номенклатура №21;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо/^ 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

%25c2%25bephoenixpharma.bg


Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.
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Образец № 4. /.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Biopa МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
^HaH4CH0Bainiejia v^CTHHKa2

№
M ежду на род но 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpoi. кол. Търговско наименование Лекарс1вена форма

Количество на 
активно 
BeineciBO

Производител

Обособена позиция №5 - АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И ПРОГИВОГЪРЧОВИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
20 Карбамазспин ретард табл. 300 мг 300
21 Окскарбамазепин табл. 300 мг 200 ТЕВАЛЕПТИНТАБЛ. ЗООМГ X 100 I∙ilm coaled tablet 300 leva В.V., Нидерландия
22 Клоназепам табл. 0,5 мг 150
23 Ацидум валпроикум табл. 200 мг 300
24 Содиум валпроикум амп. 1 ООмг/м.т 5мл 100

25
Содиум валпроикум 
/хроно/ табл. ЗООмг 200
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Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №6, номенклатура №33;34;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузит 
в него, като ги приемаме без възражения.

■

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързва 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tenders@phoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ше ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец №4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на ”Biора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

.Ns
M ежлу на родно

HenaieiiiHO
наименование

Лек. 
форма

Кол. съдърж. Il рог. кол. Търговско наименование Лекарствена форма
Количество на 

активно 
Bemeci во

Производител

Обособена позиция №6 - АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Пеницилини

26 Феноксимс! и.чпеницилин сусп. 400Ки/5мл 12
27 Амоксицилин капе. 500 мг 600

Цефалоспорини
28 Цефалексин капе. 500 мг 240
29 Цефалексин сусп. 250мг/5мл 20
30 Цефокситин фл. 2 г 60
31 Цефиксим сусп. 100мг/5мл ЮОмл 10
32 Цефпиром фл. 2 г 20

Кларитромицин
33 |Кларитромицин табл. 500 мг 800 ФРОМИЛИД ТАБЛ. 500MΓ X 14 Tablet 500mg KRKA, d.d., Словения

Аминогликозиди
34 Амикацин фл. 2.5мг/мл ЮОмл 240 АМИКАЦИН Б БРАУН 2.5МГ/МЛ ЮОМЛ X 10 Solution for inftιsion 2,5 mg/ml -100 п В. Braun Mclsungen AG, Германия
35 Амикацин фл. 5мг/мл ЮОмл 1800

Други аминогликозиди
36 |Тобрамииин амп 80мг 2 мл 200

Моксифлоксацин
37 |Моксифлоксацин табл. 400мг 80

Комбинации на сулфонамиди с триметоприм

38
Сулфаметоксазол + 
Триметоприм табл. 400mγ+80mγ 200

Клиндамицин

■ Клиндамицин капе. 300 мг 160
Линкомицини

40 |Линкомицин амп. ЗООмг/мл 2мл 1000
Антимикотични средства

41 Нистатин табл. 500 000 E 300

__________________

1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders(¾phoenixphaπrιa.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №7, номенклатура №45;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

/ <vz9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързвала з: 
е I Zсключването на договор и ще представлява неделима част от него.

L СУ//f------ z√V

%25c2%25bephoenixpha%25cf%2580r%25ce%25b9a.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец Ms 4.1.
"Доставка на лекарства за нуждите на "Втора M БАЛ - София" ЕАД"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчказа в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКСФАРМА ЕООД 
(наименование на участика)

№
Международно 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма

Кол. съдърж. Ilpor. кол. Търговско наименование Лекарствена форма
Количество на 

a Ki и ви о 
вещество

Производител

Обособена позиция №7 - АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
42 Амантадин фл. 200mγ 500mλ 50
43 Леводопа + Карбидопа табл. 250+25 мг 200
44 Леводопа + Бснзеразид табл. 125 мг 200
45 Бромокриптнн табл. 2,5mγ 200 БРОМОКРИПТНН ТАБЛ.2.5МГ X 30 Iablet 2.5 Medochcmie Ltd., Кипър
46 Бипериден табл. 2 мг 100



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixphanna.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №9, номенклатура №50;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

/о/
9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо ⅛a йа< 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tenders@phoenixphanna.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.)- попълнено и подписано.



Образец Λ⅛ 4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Между народно 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма

Кол. съдърж. IIpoi . кол. Търговско наименование JI е каре гве н а форма
Количество на 

активно 
BemeciBo

Производител

Обособена позиция №9 - СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ KrbBOCbCHPBAHETO И ИМУНОСУПРЕСОРИ
AiimumpiiMdiimwiiiu лекарствени продукти - перорално приложение

50 T икагрелор табл. 90 мг 600 БРИЛИК ТАБЛ. 90MΓ X 56 Film coated tablet 90 AstraZeneca ЛВ, Швеция
51 Дипиридамол габл. 25 мг 600
52 Ривароксабан табл. Юмг 300
53 Апиксабан табл. 2,5mγ 200
54 Дабигазран табл. I Юмг 300

Антихеморагични средства и тромболитици
55 Хемостатична гъба лента 7/5/1 см 20
56 Хсмостатична гъба лента 8/5/Icm 20
57 Хемостатична гъба лента 8,5/4/Icm 20



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път” №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tendcrs(⅞phoenixpharma.ba 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №10, номенклатура №58;60;64;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвърз 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.



При изпълнението на поръчката дружеството +не 
услугите на следните подизпълнители:

1.......................................................................

2.......................................................................

Дага: 16.06.2020r.

ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава)

C УВАЖЕ

C УВАЯ
/Десислава Христов

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец .V° 4. /.
’’Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съотвезсгвис с Техническата спецификация и изискванията на възложизеля

от ФЬОНИКС ФА PMA ЕООД 
(наименование на учасззтка)

№
Международно 

HeiiaTCHTiio 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpor. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на 
активно 
вещесгво

Производител

Обособена потния №10 - АНТИСТЕНОКАРДНИ СРЕДСТВА
Нитрати

58 |Изосорбид динитрат табл. 10 мг 600 ИЗОДИНИТ ТАБЛ. 10МГ X 60 AK Tablet 10 Актавис ЕАД България
Бета-д ιoκepu

59 Атенолол табл. 50 мг 300
60 Мстопролол табл. 100 мг 300 СУКЦИПРОЛ ТАБЛ. 95MΓ X 60 Prolonged release table 95 mg (съответен Teva В. V., Нидерландия

Калциеви антагонисти
61 Всрапа.мил табл. 240 мг 200
62 Дилтиазем табл. 60 мг 200
63 Ннфедипин табл. 10 мг 120
64 Нимодипин фл. Юмг 50мл 50 НИМОТОП S ИНФ.Р-Р 10МГ/50МЛ 50МЛ X 1 Solution for infusion 10 mg/50 ml Bayer AG, Германия



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tcnders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №11, номенклатура №66;83;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвъ[ 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tcnders@phoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползоа/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

-к
T

Дата: 16.06.2020r.

C УВА

СУВАЖ
/Красимир Николаев/

/-O.∙ /"”
Гi гио I ∙ t r *.
\рА ×-

/Десислава Христова/

∙∙‰->

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец №4.1.
"Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изисквания га на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

.Vs
Международно 

непатснтно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpoi. кол. Търговско IiaiIMeiiOBaHiie JIeKapciBeiia форма

Количество ιιa 
активно 
вещество

Производител

Обособена позиция Vsl 1 - СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩЕ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
Антиаритмични средства

65 Пропафенон табл. 150 мг 1 000
66 Пропафеноп табл. 300 мг 500 РИ ГМОНОРМ ТАБЛ. ЗООМГ X 20 Film coated tablet 300 Майлан ЕООД България
67 Хинидин табл. 200 мг 100

АСЕ-инхибитори

68
Еналаприл + 
Хидрохлортиазид табл. 1O∕12,5mγ 200

69 Фозиноприл табл. 10 мг 280

70 Периндоприл + Индапамид табл. 4∕1,25mγ 300

A Tl-блокери
71 Епросартан табл. 600 мг 140
72 Валсартан табл. 160мг 560

73
Валсартан + 
X идрохлортиазид табл. 160/12,5мг 560

74 Лосартан табл. 50 мг 280
75 Телмисартан табл. 80 мг 180 /

Централно-действащи антихипертензивни средства
76 Клонилия табл. 150мкг 4 000
77 Празозин табл. 2 Mi 300 /г
78 Моксонидиц табл. 0,3mγ 180 уу

BaiodiLiamamopu. рео.чодулатори и други средства
79 Пентоксифилин табл. 400 мг 200
80 Винпоцетин табл. 5 мг 500
81 Нафтидрофурил табл. 50 мг 1 500

Хиполипидемични
82 Ловастатнн табл. 20 мг 150
83 Розувастатин табл. 15 мг 300 ТИП I APOC ТАБЛ. 10MΓ X 28 AK Film coated tablet 10 Actavis Group PTC ehf., Исландия

KiinwiepomoHwiiiu средства 7/
84 Троксерутин капе. ЗООмг 300 X X /. I/ .
85 Тримстазидин (удълж. д-е) табл. 35 мг 600
86 Калий-магнезий-аспартат табл. 500

A..y¾∕fl
1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА IVIБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

Ia Обособена позиция №12, номенклатура №87;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

J

mailto:info.tenders@phoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец J4s4.L
lJociавка на лекарсгва за нуждите на ’’Втора VfБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Vl ежду н а род и о 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpor. кол. Tbpi овско наименование Лекарствена форма

Количество на
активно
вещество

Производител

Обособена позиция №12 - СИМПАТИКОМИМЕТИЦИ И AH ГИХИПОТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА
Симпатикомиметици

87 Допамин амп. 20мг/мл Юмл 200 ДОПАМИН АМП.4% 200МГ/5МЛ X 10 POLFA Concentrate for solutioι 40 mg ml - 5 ml Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.Λ., Полша
Антихипотензивни средства

88 Етилефрин амп. Юмг 1 мл 200
89 Мидодрин табл. 5мг 400

Vc∕7^ 1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders(⅜phoenixphaπna.bu 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №13, номенклатура №93;95;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързва 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.



При изпълнението на поръчката дружеството ще -нелзва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец Λ⅛ 4.1.
'Доставка на лекарства та нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ та изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и итнскваннята на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Международно 

непатснтно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpoi. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на 
активно 
BeuieciBo

Производител

Обособена потнция №13 - ДИУ РЕДИЦИ
Бримкови биуретици

90 Фуротемид табл. 40 мг 3 000
91 Торатсмид табл. 200мг 200

Калий-запазващи диуретици
92 EiuiepeHOH табл. 25мг 1 200

93
Триамтерен + 
Хидрохлоротиатид табл. 25∕12,5mγ 300 ДИУРЕТИДИН ТАБЛ. 25MΓ∕12,5MΓ X 50 Tablet 25t∏f>∕12.5mκ Лютене ЕАД България

Tuamdu
94 Хлорталидон табл. 100 мг 200
95 Хидро.хлоротиазнд табл. 25 мг 600 ДЕХИДРАТИП HEO ТАБЛ. 25MΓ X 20 Tablet 25 Актавис ЕАД България

1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixpharrna.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №15, номенклатура №104; 111; 112;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

с>

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвърз 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tenders@phoenixpharrna.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

IIp илозкен им:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.I.
'Доставка на лекарства та нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Международно

Iieiiareiiiiio
наименование

Лек. 
форма

Кол. съдърж. Ilpoi. кол. Търговско наименование Лекарствена форма
Количество на 

активно 
вещество

Производител

Обособена позиция №15 - СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Антиеметични средства
104 Мстоклопрамид табл. 10 мг 300 ЦЕРУКАЛ ТАБЛ. 10МГ X 50 Iablet IOmg Teva В.V., Нидерландия

Противовъзпалителни и антидиарични средства

105
Ластобацилус,бифидобакте 
риум, сахаромицес, инулин капе. 500

106

Л.хелветикус,
Бифидобактериум,
Л.ацидофилус,
Л.булгарикус, термоф. саше 500

107
Лиофил. лактобацилус 
булг. табл. 200

Спазмолитици
108 Бутилскополамин табл. 10.мг 600
109 11апаверин хидрохлорид табл. 50 мг 200
110 Дротавсрин хидрохлорид табл. 40 мг 1 000

Ill
Метамизол + фенпиверин 
+ питофенон табл. 1 000 СПАЗМАЛГОН ТАБЛ. X 20 Tablet 0 Актавис ЕАД България

.!аксатнвни средства
112 Бизакодил табл. 5 мг 300 БИЗАЛАКС ТАБЛ. 5 МГ X 30 Tablet 5mg Актавис ЕАД България
113 Бизакодил суп. IO мг 60

114

Потасиум + Содиум 
хлорид + Содиум бикарб. + 
Макрогол саше

185+1400+715мг 
+52,5r 120

X

/ /
Средства за лечение на жлъчка и черен дроб __
115 Силимарин табл. 22.5mγ 500
116 Силимарин табл. 150mγ 500 ________

1



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните Красимир Николаев и Десислава Христова, представляващи 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, в качеството си на пълномощници, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ №199А, тел.: 02 96 58 145, вписано в 
търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203283623, ИН по ЗДДС № 
BG203283623

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
Оферираните лекарствени продукти, ще бъдат с остатъчен срок не по-малък от 50 % 

от срока на годност, указан върху опаковката на съответния продукт.

16.06.2020 г. Декларатор: . 
/Красимир Ни

Декларатор: 
/Десислава Xp

ощник/

мощник/



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tendersf⅛)hoenixphaπτιa.b¾ 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №16, номенклатура №117;118;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на оферзата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите
в него, като ги приемаме без възражения. \ \\

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с A? \ -
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

сключването на договор и ще представлява неделима част от него.



При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

4; ...............................

2..............................

Дата: 16.06.2020r. C УВАЖЕН
/Красимир Николаев/

C УВАЖ 
/Десислава Христо

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.)- попълнено и подписано.



Образец Λ⅞ 4. /.
'Доставка па лекарства за нуждите на ’’Втора МБАЛ - София” ЕАД’

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и игнекванияга на възложителя

оз ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

.Vs
Международно 

непагенгно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpor. кол. Търговско наименование ЛекаpcI вена форма

Количество на 
активно 

вещество
Производител

Обособена потния №16 - ХОРМОНИ И ДРУГИ ЕНДОКРИННИ СРЕДСТВА
Инсулини

117
Инсулинови аналози с 
дълго действие

сусп. 
инж. IOO IU/млЗмл 50 ХУМУЛИН N АМП. IOOIU/МЛ ЗМЛ X 5 Suspension for injectioι 100IU∕ml-3ml Eli Lilly Nederland В.V, Нидерландия

IIS
Инсулинови аналози с 
бързо действие

сол. 
инж. 100 IU/млЗмл 50 ХУМУЛИН R АМИ. IOOIU/МЛ ЗМЛ X 5 Solution for injection 100 IU∕ml - 3 ml Eli Lilly Nederland В.V, Нидерландия

119 Инсулинови аналози-смеси
сусп. 
инж. 100 IU/млЗмл 50

AnmuriuaoemuvHu Cperiemea - СУП от // поколение
120 Глипизид табл. 5 мг 100
121 Глимепирид табл. 2 мг 450
122 Ситаглиптин табл. 100мг 140
123 Видаглиптин табл. 50 мг 120

AHmuriuaoemuvHu cpericmβa- биглиниди, Meenumunuriu, глитаюни
124 Розиглитазон табл, 4 мг 1,4
125 Метформин табл. 850 мг 600

1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано ог пълношниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixphanTia.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №17, номенклатура №128;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидносз на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

за нас и
I pHθβtyfc

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо з 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него. / "С у 

⅛7

∙.'JVH⅛

mailto:info.tenders@phoenixphanTia.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.)- попълнено и подписано.



Образец Ms 4. /.
Доставка на лекарства ιa нуждите на "Втора M БАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие е Техническата спецификация н изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
M ежду н а род н о 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Ilpor. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на 
активно 
вещество

Производител

Обособена позиция №17 - МУСКУЛИ» РЕЛАКСАНТИ H ХОЛ ИНЕСТЕРАЗНИ СРЕДСТВА
Мускулни релаксанти
126 Баклофен табл. 10 мг 500
127 Атракуриум амп. 50мг 5мл 50
I2X Суксаметониум амп. 1% 5мл 50 ЛИСТЕНО» АМП. 1% 5МЛ X 5/OI1AKOBKA/ Solution for in jection 10 mg/ml - 5 ml Takeda Austria GmbH, Abciрия

Халинестеразни средства
129 Г алантамин амп. IOmi 1 мл 200
130 Галантамин ами. 5мг1мл 200

1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.t Cndersfaiphoenixpharma.Ь» 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №18, номенклатура №135;136;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

еделима част от него.
9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързва! 
сключването на договор и ще представлява ф



При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Пр иложен ия:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец Λ<, 4. /.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - Софии" ЕАД’

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съотвегсгвне с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

Oi ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Международно

нспатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. IIpoi . кол. Търговско наименование Лекарс1вена форма

Количество на
активно
вещество

Производител

Обособена позиция №18 - СЕНЗОРНИ ОРГАНИ
Антиинфекциозни офталмологични средства
131 Тобрамицин колир 0,3% 5мл 10
132 Тобрамицин унг.офт 0,3% 5 г 10
133 Еритромицин унг.офт. 1%5г 10

Мидриатици
134 Циклопентолат колир 1% 15мл 40

Ото-рино-ларингологични средства
135 Ксилометазолин сол. 0,05% Юмл 60 КСИЛОМЕТАЗОЛИН СОЛ. 0,05%10MJI sol 0,0005 Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша
136 Ксилометазолин сол. 0,1% 10 мл 20 КСИЛОМЕТАЗОЛИН СОЛ. 0,1% юмл sol 0,001 Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., 11олша

137 Мупироцин
унгв. 
назал Зг 5



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец № 4

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, EHK 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №19, номенклатура №139;141;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите^ 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

1

mailto:info.tenders@phoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ⅛te- 
услугите на следните подизпълнители:

-к ...... :................... .τ∙....................................................................

3.......................................................................

Дата: 16.06.2020r. C УВАЖЕНИЕ:
/Красимир Николаев/

■нолзва/няма да ползва (ненужното се зачертава)

I

C УВАЖЕНИ
/Десислава Христова/

x'√ ,'j VlIo ‘2,

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец№ 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец Ле 4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Взора M БАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за нзпз>лнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(IiainieiiOBaniie на участника)

№
Международно 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. Hpor. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на 
акгивно 
вещество

Производител

Обособена позиция №19 - ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА
A нтидепресанти
138 Моклобемид табл. 150 мг 300
139 Амитриптилин хидрохл. табл. 25 мг 600 АМИТРИПТИЛИН ТАБЛ. 25MΓ X 60 Tablet 25mg Майлан ЕООД, България

Ноотропни средства
140 Пирацетам амп. 1 г 5мл 600
141 Пирацетам табл. 1200mγ 600 ЛУЦЕТАМ ТАБЛ. 1200MΓ X 60 Film coated tablet 1200 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария
142 Пирацетам табл. 400 мг 300

1



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълношниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №20, номенклатура №144;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения. /

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо ⅛ 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

ħ
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При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава)

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4. /.
'Доставка на лекарства та нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ та итпълиеиие на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и итискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

As
Международно 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. 11 рог. кол. Търговско наименование . Iekapci вена форма

Количество на 
активно 
вещество

Производител

Обособена позиция Λ⅜20 - АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА
143 Теофилин табл. 300 мг 600
144 Салбутамол табл. 4 мг 80 САЛБУТАМОЛ ТАБЛ. 4MΓ X 25 Tablet 4mg Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.Λ., Полша
145 Салбутамол сироп 2мг/5мл 20
146 Ипратропиум аерозол 200д. Юмл 10
147 Беклометазон аерозол 50мкг 200д. 10

1



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tcnders@phoenixpharma.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №22, номенклатура №156; 157; 158; 159; 160; 161; 174; 175;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

слаузите

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващ# 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

mailto:info.tcnders@phoenixpharma.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава) 
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБЛЛ - София" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКСФАРМА ЕООД 
(наименование на участика)

№
Международно 

непатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. IIpoi . кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество ιιa 
активно 
BemeciBO

Производител

Обособена позиция №22 - РАЗТВОРИ, КОРИГИРАЩИ ЕЛЕКТРОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ
Парентерални разтвори - пластмасови банки
151 Манитол банка 10% 500мл 500
152 Аква редестилата банка 500мл 30
153 Глюкоза банка 10% 500мл 50

Парентерални разтвори - полиетиленови банки
154 Манитол банка 10%500мл 500
155 Аква редестилата банка 500мл 30

156 Глюкоза банка 5% 500мл 500
ГЛЮКОЗА ИНФ. P-P 5% 500МЛ BRAlJN 
3641210 Solution for injection/ir 500 B. Braun Melsungcn AG, Германия

157 Глюкоза банка 10% 500мл 100
ГЛЮКОЗА ИНФ. P-P 10% 500МЛ BRAUN 
3641212 Solution for infusion 500 B. Braun Melsungen AG, Германия

158
Глюкоза 5% + Натриев 
хлорид 0,9 % банка 500 мл 1000

СЕРУМ ГЛЮКОЗЕ ИНФ. P-P 500МЛ BRAUN 
3641216 Solution for infusion 500 B. Braun Mclsungen AG, Германия

159 Натриев хлорид банка 0,9% 250мл 200
НАТРИЕВ ХЛОРИД И11Ф.Р-Р 0,9% 250МЛ 
B.BRAUN 3641200 Solution for infusion 250 B. Braun Melsungen AG, Германия

160 Натриев хлорид банка 0,9% ЮОмл 15 000
НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р-Р 0,9% ЮОМЛ 
B.BRAUN 446745 Solution for infusion 100 ml (0.9%) B. Braun Melsungen AG, Германия

161 Рингер банка 500мл 2 000 РИНГЕР ИНФ. P-P 500МЛ BRAUN 3641232 Solution for infusion 500 B. Braun Melsungcn AG, Германия

Парентерални разтвори - Oeyпътни сакове
162 Манитол сак 10% 500мл 500
163 Глюкоза сак 5% 500мл 500

164
Глюкоза 5% + Натриев 
хлорид 0,9 % сак 500 мл 500

165 Натриев хлорид сак 0,9% 500мл 10 000
166 Натриев хлорид сак 0,9% 250мл 200
167 I !атриев хлорид сак 0,9% ЮОмл 15 000
168 Рингер сак 500мл 1 000

Парентерални разтвори - стъклени ампули ZZ
169 Аква редестилата амп. 10 мл 200 Z^^≈-
170 Натриев хлорид амп. 0,9% Юмл 200 г
171 Натриев хидрогенкарбонат амп. 8.4% 20мл I 800
172 Калиев хлорид амп. 15% Юмл 200

Парентерални разтвори - пластмасови ампули
173 Аква редестилата амп. 10 мл 1 500

174 Калиев хлорид амп. 14,9% Юмл I 000
КАЛИУМ ХЛОРАТУМ АМП. 14.9% ЮМЛ X 20 
BRAUN

Concentrate for 
solution for infusion 150 mg∕nτl - 10 it B. Braun Melsungen AG, ΓepM∣⅛⅛5<

175 I !атриев хлорид амп. 0,9% Юмл 300
НАТРИЕВ ХЛОРИД АМП. ЮМЛ X 20 B BRAUN 
3641147 Solution for injection 9 mg ml - 10 ml (

∕∙ 7 ∖ ∖O
В. Braun Melsungen A(X^eριttflι⅛v / κ 1 Y⅛>∖ ∖λ √j⅛

⅛≥⅛⅛⅛β1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощниците Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders(⅜phoenixpharτna.bg 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №24, номенклатура №180; 181 ;182;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства 
за нуждите иа „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващоXaнас 
('k',∣inilIHllIPT∩ Ц'1 ∏r*ΓrΛUΓλΓΛ U ITI<'* I mp'lP'TΩUiαii'l ΠAI∣P*1IJλ4Q UJJPT AT IIPΓ∩ /•■ 'сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

%25e2%2585%259cphoenixphar%25cf%2584na.bg


При изпълнението на поръчката дружеството ще ползва/няма да ползва (ненужното се зачертава)

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
(Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец № 4.1.
'Доставка на лекарства за нуждите на nBiopa M БАЛ - София*' ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

от ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

№
Международно

иепатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. ∏poι. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на
активно
вешество

Производител

Обособена позиция №24 - KOH ГРАСТНИ средства
Иопромид
180 Иопромид 370мг/мл фл. 370мг/мл 50мл 600 УЛТРАВИСТ ФЛ. 369МГ/МЛ 50МЛ X 10 Solution for injection/ir 769 mβ∕ml - 50 п Bayer AG, Германия
IXI Иопромид 370мг/мл ф.| 370мг/мл ЮОмл 120 УЛТРАВИСТ ФЛ. 369МЛ/МЛ ЮОМЛ X 10 Solution for injcction/ir 769 mg/ml - 100 Bayer AG, Германия
182 Иопромид 370мг/мл фл. 370мг/мл 200мл 120 УЛТРАВИСТ ФЛ. 369МЛ/МЛ 200МЛ X 10 Solution for injection/ir 769 mg/ml - 200 Bayer AGr Германия

Йохексол
183 |Йохексол 350мг/мл фл. I 350мг/мл 100мл 20

Други контрастни средства
184 |Меглумин амидотризоат амп. 76% 20мл 300

1



Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, представлявано от пълнощнициге Красимир Николаев Николаев и 
Десислава Димитрова Христова, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
„Околовръстен път“ №199А, телефон 02 96 58 145 и електронна поща info.tenders(¾phoeπixpharma.bu 
за кореспонденция по настоящата поръчка.

За Обособена позиция №26, номенклатура №193;195;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената документация за участие и обявена 
от Bac публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на лекарства 
за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД“, декларираме, че сме запознати с указанията и 
условията за участие, съгласни сме с поставените от Bac условия и ги приемаме без възражения, като 
представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2. Срок на отложено плащане на слугите - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, по банкова 
сметка на Изпълнителя, след издаване на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол 
за доставка, считано от датата на получаване на фактурата.

3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години от подписване на договора.

4. Срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за 
подаване на оферти.

5. Срок на годност на предложените изделия - не по-кратък от 50% от обявения от производителя 
върху опаковката, считано към датата на доставката.

6. Срок на изпълнение на доставките:
- регулярни доставки - до 24 часа, считано от подаване на писмена заявка от страна на 

Възложителя;
- спешни заявки - до 2 часа, считано от подаване на заявка от страна на Възложителя по телефон 

или факс.

7. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и сме съгласни с клаузите 
в него, като ги приемаме без възражения.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с 
изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвърз 
сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

Р\



При изпълнението на поръчката дружеството ще нолзва/няма да ползва (ненужното се зачертава)
услугите на следните подизпълнители:

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката 
{Образец № 4.1.) - попълнено и подписано.



Образец №4.!.
'Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - ( офия" ЕАД'

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация н изискванията на възложителя

Oi ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 
(наименование на участника)

.v∙
Международно 

ненатентно 
наименование

Лек. 
форма Кол. съдърж. IIpoi. кол. Търговско наименование Лекарствена форма

Количество на 
активно 
вещество

Производител

Обособена потния №26 - ВАРНА
Течности и мази
1X6 Ацетон ОП. 0,72 кг 5
187 Amohhvm каустикум ОП. 25% 0,9 кг 5
188 Йод-бензин 1/1000 ОП. 0,6 кг 5

Прахообразни
189 Риванол пул в. грам 200
190 Йодум пурум 1рам 100
191 Сулфур пула. 1рам 400
192 Цинкум OKCHjaivM пулв. грам 1000

Фасовки
193 Олеум вазелини ОП. 40 г 20 ПАРАФИН ТЕЧЕН 40МЛ X sol 40ml Химакс Фарма ЕООД България
194 I IHOKraiiHH сол. 1%20мл 10
195 Глюкоза пулв. ОП. 75 г 50 ГЛЮКОЗА 75ΓP X pulvis 75gr Химакс Фарма ЕООД България
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