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BG-Мездра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 106 от 07.11.2014 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
"МБАЛ-Мездра" ЕООД, ул.Янко Сакъзов №33, За: Стела Цветкова, България 3100, 
Мездра, Тел.: 0910 92600, E-mail: mbalmz@abv.bg, Факс: 0910 92600
Място/места за контакт: "МБАЛ-Мездра" ЕООД
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-mezdra.com.
Адрес на профила на купувача: www.mbal-mezdra.com.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване
 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)Вид на процедурата
Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен 
диалог/на конкурса за проект
Избор на кредитна институция за предоставяне на оборотен кредит в размер до 200
000 лв.за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД.
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ІV.2)Зелена обществена поръчка
ІV.2.1)Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за 
действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура
На 28.02.2013г. на основание чл.41 от ЗОП и Решене №11/01.02.2013г./ на 
Управителя на лечебното заведение е сключен договор между „МБАЛ-
Мездра”ЕООД , като Възложител и „Софарма Трейдинг”АД, като Изпълнител с 
предмет на договор – доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори и 
психотропни наркотични вещества за нуждите на пациентите на лечебното 
заведение обща стойност 247 621.80 лв. Към датата на сключване на договора за 
доставка „МБАЛ Мездра” ЕООД е имало и стари задължения по предходен 
договор със „Софарма Трейдинг”АД, в общ размер на 305728.43 лева. Съгласно 
подписано споразумение от 30.10.2012 год. за разсрочено плащане за период от 11 
месеца лечебното заведение е издължило стари задължения в размер на 169 232.59 
лева без начислените лихви. С това споразумение са издължени сумите за 
направени доставки за цялата 2011 година и задълженията на „МБАЛ – Мездра” 
ЕООД към „Софарма Трейдинг”АД до 30.09.2012 година. На 17.03.2014 год. е 
подписано второ споразумение между „МБАЛ-Мездра” ЕООД и „Софарма 
Трейдинг” АД за срок от 13 месеца,с което са разсрочени задължение в размер на 
260 817.51 лв. (двеста и шестдесет хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 
петдесет и една стотинки), без начислени лихви, които задължения са за периода 
м.12.2012г. – 31.12.2013 г. До края на месец октомври 2014 год. редовно са 
погасявани задълженията по 21 000 лв. (двадесет и една хиляди) месечно, с което 
са погасени задълженията за направени от „Софарма Трейдинг”АД доставки до 
м.12.2012 год. През 2014г. по действащата методика на финансиране от НЗОК 
приходите по клинични пътеки на ЛЗ се изплащат в размер на определения 
месечен лимит, /който съставлява около 65 до 70% от заработените средства, а 
надлимитните средства се изплащат след проверка забава от 2-3 м. (два, три 
месеца). Всичко това и редовното плащане на сумите по споразумението със 
„Софарма трейдинг” АД, както и ритмичните плащания на ежемесечните ни 
задълженията към ЧЕЗ, ВиК, Петрол АД и „Овергаз Запад" АД, а също и 
редовното изплащане на работни заплати към персонала с дължимите осигуровки 
доведе до невъзможност лекарствените продукти по настоящия договор да бъдат 
своевременно заплащани. На 14.10.2014 год. „Софарма Трейдинг” АД, спряха 
зареждането ни с лекарствени продукти, независимо от наличие на договор, 
сключен след проведена процедура по ЗОП и изрядност при изпълнение на 
подписаното споразумение за разсрочено плащане от наша страна. Това 
допълнително усложни финансовата ни стабилност и ни изправи пред 
невъзможността да изпълняваме текущата си дейност. Липсата на медикаменти, 
рефлектира върху невъзможността да лекуваме и да обгрижваме постъпилите за 



лечение пациенти в лечебното заведение, а лекарствени продукти от друг 
доставчик, може да стане след направен отказ от „Софарма трейдинг”АД. 
Доставки на нужните ни медикаменти и консумативи, може да бъде изпълнено 
само, ако плащаме в брой, до разрешаване на възникналия казус. От проведените 
разговори с представители на „Софарма Трейдинг” АД, стана ясно, че зареждане 
от тях може да получим, само след издължаване на поне половината от 
задълженията ни до момента, като за стари задължения сумата е в размер на 141 
000 лв. (сто четиридесет и една хиляди), и задължения от 165 000 лв. (сто 
шестдесет и пет хиляди) за 2014 година, които са в просрочие. Този недостиг от 
финансови средства може да покрием, единствено със заемни средства. След 
обсъждане в заседание с медицинския съвет на ЛЗ, ни се даде възможност да 
направим проучване на възможности за кредитиране на ЛЗ. Издължаването на 
половината от дължимата сума към „Софарма трейдинг” АД е единствената 
възможност да бъдат възстановени доставките на лекарствените средства и 
медицински консумативи. При неосигуряване на средства, невъзможно ще е 
продължаване на дейността на лечебното заведение. Изправени сме пред 
невъзможност за осигуряване на лекарствени средства за болните. При така 
създалата се ситуация считаме, че са налице предпоставки за предприемане на 
неотложни действия и предотвратяв
V.2)Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне
без обявление по реда на ЗОП
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП СИБАНК – п.к. 3000 гр.Враца, бул. „Никола Войводов “ 
№7; СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД – п.к. 3000 гр.Враца, бул. „Никола 
Войводов “ №10; гр.Варна, бул.” Владислав Варненчук ” №92; УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД –п.к. 3100 гр.Мездра, ул. „Георги Димитров “ №8; ПОЩЕНСКА 
БАНАКА – п.к. 3100 гр.Мездра, ул. „Ал. Стамболийски “ №54; FIBANK - п.к. 3000
гр.Враца, бул. „Никола Войводов “ №135.
V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 
1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcasmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
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Възложител

Трите имена: Д-р Илиана Йорданова Михайлова - Тихолова
Длъжност: управител

 


