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До: 

 „СБАЛОЗ Проф. Д-р Марин Мушмов” EООД 

бул. „Андрей Сахаров” № 22  

гр. София 1784 

пощенска кутия 54 

тел: 02 975 39 50 

e-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg       

 
 

Относно: Участие в ОП с предмет „Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени 

продукти за нуждите на „СБАЛОЗ Проф. Д-р Марин Мушмов” ЕООД, гр. София по 

сключено Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. 

 

На вниманието на Комисията по провеждане на процедурата 

 

Уважаеми Дами и Господа, 
 

Във връзка с писмо, с Ваш изх. № 294/01.10.2020 г. и на основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, представяме на вашето внимание подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от нас цена за изпълнение на поръчката за лекарствен 

продукт с международно непатентно наименование /INN/ Docetaxel, ATC-код L01CD02, 

парентерална форма на приложение. 
 

„Новамед Трейдинг” ЕООД е частна българска компания, с основен предмет на дейност – 

внос, маркетинг и дистрибуция на онкологични лекарствени продукти за нуждите на лечебните 

заведения в Република България. Мисията и генералната цел на „Новамед Трейдинг” ЕООД е да 

предоставя на българските пациенти – качествени и високоефективни генерични медикаменти на 

най-добрата възможна цена.   

По-добрата цена се дължи на няколко фактора, които в съвкупност обуславят изключително 

благоприятните търговски условия за предоставянето на продукта.   

 

На първо място „Новамед Трейдинг” ЕООД е притежател на разрешението за употреба, 

вносител и търговец на едро за съответния лекарствен продукт, която вертикална структура дава 

възможност дружеството да работи при много по-благоприятни търговски условия, обусловени от 

преференциалната цена, договорена със съответния производител, както и от възможността да 

предоставя индивидуални отстъпки на своите партньори. В случая обемът на реализация на 

лекарствения продукт в лечебното заведение, както и близостта на последното до складовата база 

на дружеството, обуславяща ниски транспортни разходи, дават възможност за офериране на 

значителна търговска отстъпка. 

 

На второ място „Новамед Трейдинг” ЕООД, осъществява дейността си в собствени 

складови и офис помещения, като притежава и собствени транспортни средства. Всичко това 

позволява оптимизиране на логистичните и транспортни разходи, което води до икономичност при 

изпълнение на доставките.        
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На последно място, но не и по значение „Новамед Трейдинг” ЕООД има внедрена интегрирана 

система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт  ISO9001:2015, която 

спомага за качествено изпълнение на дейностите и услугите по внос, съхранение и търговия на 
едро с лекарствени продукти. В същото време внедрената система за управление подобрява 

ефикасността и ефективността на използване на наличните ресурси от квалифицирани 

специалисти. Ефективното използване на ресурсите е една от предпоставките за изключителна 
икономичност при изпълнение на настоящата поръчка и възможност да предложим реална, по-

ниска цена спрямо нашите конкуренти. 
 
 

 

 

03.10.2020 г.     С уважение:  
гр. София 

                                                                               /Анита Станкова, 

 Управител на „Новамед Трейдинг“ ЕООД/ 
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