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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286246-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Медицински консумативи
2020/S 118-286246

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

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

Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист ОПД
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/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

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

II.1.1) Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

II.1.2) Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки
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II.1.4) Кратко описание:
Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия, разделена в 9 (девет) обособени позиции.
Срок за изпълнение на обществената поръчка — 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 
сключване на договора.

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: 1 372 549.99 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Остеосинтезни средства за ортопедична дейност — вариант 1
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA30

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за ортопедия, 
която включва 57 ном. единици — комплекти от заключващи плаки със заключващи винтове.
Срокът на договора е 24 месеца.

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:
Остеосинтезни средства за ортопедична дейност — вариант 2
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA30

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ 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 по предварителни заявки на медицински изделия за ортопедия, 
която включва 63 ном. единици — комплекти за конвенционална остеосинтеза, кортикални винтове, 
спонгиозни винтове, малеоларен винт, канюлиран спонгиозен винт, спонгиозен самонарезен винт, 
заключващо ухо, интерферентен винт, анкър, костно заместващо вещество, осцилиращо ножче.
Срокът на договора е 24 месеца.

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:
Остеосинтезни средства за ортопедична дейност — вариант 3
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA30

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за ортопедия, 
която включва 69 ном. единици — DHS плаки (или еквивалентно), тубуларни плаки, малеоларни винтове, 
динамично компресивна плака, Т-плака, кловърлийф плака (или еквивалентно), киршнерови игли, 
серклажна тел, заключваща плака, пирони.
Срокът на договора е 24 месеца.

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:
Остеосинтезни средства за ортопедична дейност — вариант 4
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Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA30

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за ортопедия, 
която включва 37 ном. единици — хумерални плаки, заключваща плака, тибиална плака, кондилна 
плака, права плака, канюлирани винтове, DHS плаки (или еквивалентно), стерилен комплект за 
външна фиксация, пирони, ендери, киршнерови спици (или еквивалентно), комплект за Вебер (или 
еквивалентно).
Срокът на договора е 24 месеца.

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:
Медицински изделия за неврохирургична дейност
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за невро хирургия 
— моно- или полисегментна гръбначна стабилизация, напречен коректор, система за билатерална 
балонна кифопластика, хидравлична система за вертебропластика, високовискозен костен цимент, 
титаниева мрежа, самопробиващ винт, титаниева лента, костен цимент, заместител на дура, система за 
краниална фиксация, комплект клапа за хидроцефалия, антиадхезивен гел.
Срокът на договора е 24 месеца.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена
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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:
Медицински изделия за отделение по офталмология
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA42

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за офталмологична 
хирургия, която включва 9 ном. единици — меки вътреочни лещи, твърда вътреочна леща, 
преднокамерна вътреочна леща.
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца

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:
Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA42

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за отделение по 
ушно-носно-гърлени болести — тимпаностомни канюли, електрод за коблатор, назални кръвопиращи 
тампони, електрод за биполярна коагулация за апарат за радиочестотна хирургия, сферичен електрод за 
електронож.
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца.

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:
Медицински изделия за отделение по хирургия
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи - LA42

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за отделение 
по хирургия, която включва 18 ном. единици — платно за херниопластика, еднократни двубутонни 
ръкохватки за електронож, торбички, троакари, клипси, ножици дисектори, граспери за ендоскопска 
хирургия.
Срок на договора — 24 (двадесет и четири) месеца.

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
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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: 2019/S 249-617691

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 №: 2/65

Обособена позиция №: 6

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Юнивърсити Медикал Рисърч“ ООД
Национален регистрационен номер: 131437789
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 6“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 81
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Електронна поща: nevena_popova65@abv.bg 
Телефон:  +359 879917461
Факс:  +359 28927415
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 94 233.33 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/67

Обособена позиция №: 6, НЕ 1-10

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Кардио Медикал“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201980901
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 23, ет. 3, офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: cardiomedical@abv.bg 
Телефон:  +359 29533616
Факс:  +359 29533616
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: 44 483.33 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/85

Обособена позиция №: 9

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
28/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: РСР ЕООД
Национален регистрационен номер: 121706547
Пощенски адрес: ул. „Виктор Григорович“ № 3, ет. 1, ап. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: office@rsr.bg 
Телефон:  +359 29515976
Факс:  +359 29515932
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: 186 666.67 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/78

Обособена позиция №: 9, НЕ 12,13,14

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
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Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ка-М Медикъл“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130517990
Пощенски адрес: ул. „Луи Айер“ № 82
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: ka_m_op@abv.bg 
Телефон:  +359 878505301
Факс:  +359 28625462
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: 3 500.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/21

Обособена позиция №: 9, НЕ 10

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
29/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
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Официално наименование: „Истлинк България“ ООД
Национален регистрационен номер: 115573932
Пощенски адрес: бул. „Шести Септември“ № 87
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: eastlink_pv@mail.orbitel.bg 
Телефон:  +359 32644588
Факс:  +359 32342706
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: 1 804.17 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/73

Обособена позиция №: 9, НЕ 18

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
27/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Елпак Лизинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200872196
Пощенски адрес: ул. „Иван Богоров“ № 12
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: elpak@elpak.bg 
Телефон:  +359 52602360
Факс:  +359 52699060
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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: 5 866.67 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/60

Обособена позиция №: 8,9

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Рей Медикъл“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201682755
Пощенски адрес: ул. „Васил Кунчев“ № 26, БЦ „Стефан Караджа“, вх. Г, ет. 2, офис-8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: Ray.medical@abv.bg 
Телефон:  +359 24921389
Факс:  +359 28400658
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: 17 900.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/48

Обособена позиция №: 4

Наименование:
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Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Титаника 2008“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200000276
Пощенски адрес: ул. „Кирил Христов“ № 8, ет. 1, ап. 1 и 6
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: titanika2008@gmail.com 
Телефон:  +359 884244776
Факс:  +359 32633697
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: 181 162.50 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/86

Обособена позиция №: 7

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
29/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

19/06/2020 S118
https://ted.europa.eu/
TED

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

13 / 16

mailto:titanika2008@gmail.com


ОВ/S S118
19/06/2020
286246-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 14 / 16

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
Официално наименование: „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД
Национален регистрационен номер: 121005852
Пощенски адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 88
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1582
Държава: България
Електронна поща: cmi_yondeva@abv.bg 
Телефон:  +359 29807505
Факс:  +359 29807505
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: 607 083.33 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/55

Обособена позиция №: 3

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
01/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
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Официално наименование: „Айф Фарма“ ООД
Национален регистрационен номер: 201679079
Пощенски адрес: бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, бл. 120, вх. Б, ет. 1, ап. 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: ipetrova@ipharma.bg 
Телефон:  +359 24835513
Факс:  +359 24835513
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: 137 391.66 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/53

Обособена позиция №: 1,2

Наименование:
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, 
неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез 
периодично повтар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
Официално наименование: „Елексро Мед България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201416886
Пощенски адрес: ул. „Силистра“ № 28 Е, офис 3
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: info@electromed.bg 
Телефон:  +359 32241604
Факс:  +359 32241606
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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: 92 458.33 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
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
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:
Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — неприложимо

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/06/2020
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