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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229972-2022:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Диагностични реактиви
2022/S 085-229972
Обявление за изменение
Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова - Ръководител звено ОПМ
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Телефон: +359 44611778
Факс: +359 44624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /
тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен

II.1.2)

Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви - LA21

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /
тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен
Обособена позиция №: 37

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви - LA21
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II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
1. Вакуумна епруветка за вземане на кръв за СУЕ по Вестергрийн /или еквив./ за статив,отчитане до
30 мин. 2,0 -3,0 мл.11 600-11 600, 2. Вакуум. епрув. - анализ за коагулация- 2,0 -3,0 мл.-58 400-58 400,
3. Вакуум епрув. -за анализ на ЕДТА - 2,0 -3,0 мл.-101 000-101 000, 4.Вакуум епрув. -за изследване
на серум 4.0-5.0 мл.-77 000-77 000, 5. Вакум епрув.-за изследване на серум 6.0-8.0 мл-45 000-45 000,
6.Вакуумна епрув. съдържаща натриев флуориoд и антикоагулант/калиев оксалат или сол на ЕДТА/-4
мл-2 000-2 000, 7.Вакуумна епрув. с антикоагулант/сол на ЕДТА или хепарин/- 7 мл-9 мл-2 000-2 000,
8.Вакуумна eпруветка с антикоагулант - за псевдотромбоцитопения -3-4 мл-1000-1000, 9.Микроепр.
ЕДТА 200 мкл с дозираща капилярка-28 200-28 200, 10. Микроепр. за СУЕ до 200 мкл в ком-кт с дозир.
капилярка и пипета за отчитане-13 200-13200, 1.Микроепрув. за сепариране на серум до 200 мкл. с гел, в
к-кт с дозир.капилярка- 2 200-2200, 12.Микроепрув. за серумен анализ до 200 мкл с клот-акти

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура
IV.2)
Административна информация
IV.2.1)

Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 219-537586

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 2/35
Обособена позиция №: 37
Наименование:
Договор за доставка на лабораторни реактиви
V.2)

Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)

Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/10/2020

V.2.2)

Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: ЛАБДИАГНОСТИКА ООД
Национален регистрационен номер: 831308324
Пощенски адрес: ж.к. Лагера, бл.39, вх.1, ет.1, ап.1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: labdiag@applet-bg.com
Телефон: +359 29501360
Факс: +359 29501360
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 90 844.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Бутан
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
не приложимо

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/04/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1)
Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)

Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви - LA21

VII.1.2)

Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев” № 1.

VII.1.4)

Описание на обществената поръчка:
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1. Вакуумна епруветка за вземане на кръв за СУЕ по Вестергрийн /или еквив./ за статив,отчитане до
30 мин. 2,0 -3,0 мл.11 600-11 600, 2. Вакуум. епрув. - анализ за коагулация- 2,0 -3,0 мл.-58 400-58 400,
3. Вакуум епрув. -за анализ на ЕДТА - 2,0 -3,0 мл.-101 000-101 000, 4.Вакуум епрув. -за изследване
на серум 4.0-5.0 мл.-77 000-77 000, 5. Вакум епрув.-за изследване на серум 6.0-8.0 мл-45 000-45 000,
6.Вакуумна епрув. съдържаща натриев флуориoд и антикоагулант/калиев оксалат или сол на ЕДТА/-4
мл-2 000-2 000, 7.Вакуумна епрув. с антикоагулант/сол на ЕДТА или хепарин/- 7 мл-9 мл-2 000-2 000,
8.Вакуумна eпруветка с антикоагулант - за псевдотромбоцитопения -3-4 мл-1000-1000, 9.Микроепр.
ЕДТА 200 мкл с дозираща капилярка-28 200-28 200, 10. Микроепр. за СУЕ до 200 мкл в ком-кт с дозир.
капилярка и пипета за отчитане-13 200-13200, 1.Микроепрув. за сепариране на серум до 200 мкл. с гел, в
к-кт с дозир.капилярка- 2 200-2200, 12.Микроепрув. за серумен анализ до 200 мкл с клот-акти
VII.1.5)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

VII.1.6)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 90 844.00 BGN

VII.1.7)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЛАБДИАГНОСТИКА ООД
Национален регистрационен номер: 831308324
Пощенски адрес: ж.к. Лагера, бл.39, вх.1, ет.1, ап.1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: labdiag@applet-bg.com
Телефон: +359 29501360
Факс: +359 29501360
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)

Информация относно изменения

VII.2.1)

Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Единичните цени на предлаганите медицински изделия по Обособена позиция № 37 : Затворена система
за вземане на кръв и урина, посочени в Спецификацията по т.1.1. от Договора /Приложение № 1/ се
изменят. Прогнозната стойност на договора остава 90844,00 лева . На основание чл. чл. 116, ал. 1, т. 3 от
Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 307 от Търговския закон, чл.266, ал.2 от ЗЗД и т.2.4 от
Договора се сключи Анекс от 27.04.2022 г. към Договор от 28.10.2020 г. за доставка на Затворена система
за вземане на кръв и урина.

VII.2.2)

Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72,
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
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Непредвидимото значително увеличение на цените на основни суровини, стоки и материали, ползвани
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за закупуване и доставка на стоките предмет на Договор от 28.10.2020г., сключен
в изпълнение на Решение № РД – 08-446/18.09.2020 г., на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р
Иван Селимински – Сливен“ АД, настъпили в резултат на многократното завишаване на цената на
електрическата енергия и горивата, както и повишени доставни цени на медицинските изделия, предмет
на договора от месец октомври 2021г. до дата на сключване на настоящия Анекс дадоха основание на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поиска индексиране на цените, при които е сключен договора с оглед разпоредбите
на чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 307 от ТЗ и чл.266, ал.2 от ЗЗД.
VII.2.3)

Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 90 844.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 90 844.00 BGN
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