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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545662-2018:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2018/S 239-545662

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
119503733
бул. Христо Ботев № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор Маркетинг
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД“

II.1.2) Основен CPV код
33600000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
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„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД“,
разделена в 2 броя обособени позиции:
— ОП № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която
включва 403 номенклатурни единици,
— ОП № 2 „Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, включваща
243 ном. единици.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 022 263.76 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС,
с номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация към документацията на
процедурата. Количествата, посочени в спецификацията, са прогнозни.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в приложение № 2
на ПЛС, с номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация към документацията
на процедурата. Количествата, посочени в спецификацията, са прогнозни.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 135-307627

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/43

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън прил. 2 на
ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307627-2018:TEXT:BG:HTML
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Медофарма ЕООД
121578346
ж.к. „Младост“, бл. 38 Б
София
1784
България
Телефон:  +359 29743709
Електронна поща: ivailo.ganev@medochemie.com 
Факс:  +359 29743708
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146 495.92 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/10

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
20/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД
131107072
ул. „Проф. Александър Фол“ № 2, вх. Б, ет. 7
София
1000
България
Телефон:  +359 28103990
Електронна поща: irena.kunova@adpharma.com 
Факс:  +359 28103993

mailto:ivailo.ganev@medochemie.com
mailto:irena.kunova@adpharma.com
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код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59 225.33 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/11

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Б. Браун Медикал“ ЕООД
175016820
бул. „Христофор Колумб“ № 64
София
1592
България
Телефон:  +359 28076752
Електронна поща: petranka.yancheva@bbraun.com 
Факс:  +359 29743083
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 86 866.37 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/46

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:

mailto:petranka.yancheva@bbraun.com
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„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
28/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Фармимпорт“ АД
131181471
ул. „ Фредерик Жолио Кюри“ № 20
София
1113
България
Телефон:  +359 28622836
Електронна поща: n.tsankova@pharmimport.bg 
Факс:  +359 28622838
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 132 193.25 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/8

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
21/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

mailto:n.tsankova@pharmimport.bg
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Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Медекс“ ООД
131268894
район „Младост“, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ „Боила“, ет. 5
София
1138
България
Телефон:  +359 24833362
Електронна поща: tenders@medex.bg 
Факс:  +359 29175538
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 560 954.59 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/5

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
27/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Фьоникс Фарма“ ЕООД
203283623
район „Студентски“, ул. „Околовръстен път“ № 199А
София
1700
България
Телефон:  +359 29658109
Електронна поща: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg 

mailto:tenders@medex.bg
mailto:kr.nikolaev@phoenixpharma.bg
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Факс:  +359 29658828
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 368 506.11 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/9

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2“ на ПЛС и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Фаркол“ АД
102227154
ул. „Сан Стефано“ № 28
Бургас
8000
България
Телефон:  +359 56851721
Електронна поща: farkol@farkol.bg 
Факс:  +359 56851722
код NUTS: BG341
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 38 803.20 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/7

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:

mailto:farkol@farkol.bg


ОВ/S S239
12/12/2018
545662-2018-BG

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 9 / 11

12/12/2018 S239
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

9 / 11

„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
20/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Про Фармация“ ЕООД
131249698
c. Равно поле, общ. Елин Пелин, промишлена зона „Верила“
София
2129
България
Телефон:  +359 29718005
Електронна поща: propharmacia@abv.bg 
Факс:  +359 29718007
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 488.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/2

Обособена позиция №: 1

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

mailto:propharmacia@abv.bg


ОВ/S S239
12/12/2018
545662-2018-BG

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 10 / 11

12/12/2018 S239
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

10 / 11

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Търговска лига — Национален аптечен център“ АД
030276307
район „ Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1
София
1172
България
Телефон:  +359 29603780
Електронна поща: d.zaloznaya.hq@comleague.com 
Факс:  +359 29624127
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 030.58 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/3

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
„Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС“ и „Лекарствени продукти извън приложение
№ 2 на ПЛС“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
20/11/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 8
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, сграда А, ет. 12
София
1756
България
Телефон:  +359 28133660
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg 
Факс:  +359 28133666

mailto:d.zaloznaya.hq@comleague.com
mailto:office@sopharmatrading.bg
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код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 582 700.41 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

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

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/12/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
mailto:mbal.sl@iradeum.com
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