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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98122-2021:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2021/S 040-098122
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 „ОП и маркетинг“
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
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

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 лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по
рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.

II.1.2)

Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по
рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г. — H02AB02 Dexamethasone — парентерална — mg
— 100 000, J06BA02 — Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. — парентерална — mg —
50 mg/ml — 60 000, J06BA02 — Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. парентерална — mg
100 mg/ml — 40 000, след провеждане на вътрешен конкурентен избор.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 883.96 BGN

II.2)

Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
ОП 1 — закупуване на Dexamethasone — парентерална форма – 100 000 mg, Immunoglobulins, normal
human, for intravascular adm. — парентерална форма — 60 000 mg, Immunoglobulins, normal human,
for intravascular adm.парентерална 100mg/ml — 40 000 mg, по рамково споразумение № РД-11-270 от
22.06.2020 г. след провеждане на вътрешен конкурентен избор.

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
Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на
профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следният интернет aдpec: https://
www.mh.govemment.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya- copsz/ramkovo-sporazumenieprocurment-1 /.

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
Използван е електронен 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
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IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-419190

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
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РС-1.1
Наименование:
Доставка на J06BA02 по РС № РД-11-270
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
17/02/2021

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: район „Студентски“, ул. „Околовръстен път“ № 199А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658100
Факс: +359 29658172
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: 2 970.80 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РС-1.2
Наименование:
Доставка на H02AB02 и J06BA02 по РС № РД-11-270
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
22/02/2021
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V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
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: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666
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: 8 913.16 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Договорите са сключени след провеждане на вътрешен конкурентен избор. На основание чл. 82, ал. 4,
т. 5, предл. 2 от ЗОП предвид разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал.
1, т. 2 от ЗОП е преустановен вътрешният конкурентен избор за следните номенклатурни единици от
ОП № 1 по рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.: B03XA01 — erythropoietin (Epoetin alfa)
— парентерална и B03XA02 — Darbepoetin alfa — парентерална, поради това че договорените цени по
действащите към момента договори за доставка на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД са поблагоприятни (по-ниски) от тези, постигнати след провеждането на електронен търг по процедурата за
вътрешен конкурентен избор.
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: www.cpc.bg

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/02/2021
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