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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

                                                                   за 

        участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  

                       „Доставка и обновяване на лекарствени продукти” 

 

 

І. Позиции - лекарствени продукти 

 

№ 
Наименование М-ка Количество 

І. 
 Лекарствени продукти за храносмилателна система и метаболизъм 

1. Бутилскополамин амп. 20 мг 1 мл бр. 10 000 

2. Бутилскополамин  др. 10 мг х 20 бр. оп 2 000 

3. Папаверин хидрохлорикум 2% 1 мл бр. 8 000 

4. Атропин амп. 0,1% 1 мл бр. 5 000 

5. Калциум глюконикум амп. 10% 10 мл бр. 7 000 

 Прогнозна стойност на обособената позицията    -  35 900.1 лв. 

ІІ. Лекарствени продукти за  кръв и кръвотворни органи 

1. Потасиум хлорид  амп. 15% 10 мл бр. 10 000 

 Прогнозна стойност на обособената позицията  -   5 917 лв. 

ІІІ. Лекарствени продукти за  сърдечно-съдова система 

1. Дигоксин амп. 0.5 мг 2 мл  бр. 2 000 

2. Фуроземид амп. 10 мг 2 мл бр. 5 000 

  Прогнозна стойност на обособената позицията  -  8 042 лв. 

ІV. Антиинфекциозни препарати за системно приложение 

1. Гентамицин sol. Inj. 40 mg/ml 2 ml бр. 10 000 

2 Амикацин sol. Inj. 250 mg/ml 2 ml бр. 2 000 

 Прогнозна стойност на обособената позицията -  14 720 лв. 



 

V. Лекарствени продукти за  нервна система 

1. Лидокаин амп. 0.5 % 10 мл бр. 5 000 

2. Метамизол  содиум тб. 500 мг х 20 бр. оп. 17 250 

3. Метамизол  содиум  амп. 50% 2 мл бр. 10 000 

4. Петидин амп. 5% 2 мл бр. 2 000 

5. Морфин амп. 2% 1 мл бр. 2 000 

6. Галантамин амп. 0,25% 1 мл бр. 3 000 

 Прогнозна стойност на обособената позицията  -   47 355 лв. 

VІ. Лекарствени продукти за  дихателна система  

1. Хлорпирамин др. 25 мг х 20 бр. оп. 3 000 

 Прогнозна стойност на обособената позицията -  7 710 лв. 

 

*В техническата спецификация участниците не посочват цени!  

                                          

                                                Прогнозна обща стойност:  119 644, 10 лв. без ДДС 

                                                                                           143 572,92 лв. с ДДС 

 

ІІ. Изисквания към доставчика 

 1. Да представи лиценз за търговия с лекарствени продукти. 

2. Задължително обновяване на лекарствените продукти  при минимум  70% остатъчен срок 

на годност. 

3. Предлаганите стоки от документацията за участие трябва да са със срок на годност не по-

малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката. 

4. Обособените позиции са по фармако-терапевтични групи, включващи под позиции  от 

лекарствени продукти както следва: 

І. 1,2,3,4 и 5; ІІ.  1; ІІІ. 1 и 2; ІV.  1 и 2; V. 1,2,3,4,5 и 6 ; VІ. 1  

5. При оферирането всяка обособена позиция да включва всички под позиции лекарствени 

продукти с отделна цена. Да има пълнота на обособената позиция. 

6. Оторизационни писма от  притежателите на валидни разрешения за употреба за участие 

в процедурата. 

7. Декларации от притежателите на разрешенията за употреба, че за срока на договора ще 

осигуряват нови партиди за осъществяване обновяването. 

8. Всички доставяни стоки в срока на действие на договора, следва да са с остатъчен срок 

на годност не по- малък от 90% от обявения от производителя към датата на доставката. 

9. При изтичане разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт, доставчикът 

възстановява, в срока на договора,  в рамките на левовата равностойност с генеричен лекарствен 

продукт или посочен от ДА ДРВВЗ лекарствен продукт. 

ІІІ. Предлагаме след доставката лекарствените продукти да се съхраняват в ТД ДР София, 

складова база Ботевград поради наличие на фармацевтични кадри и добри условия за съхранение. 

 


