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България-Сливен: Превръзки
2020/S 205-498607

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.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:
Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — 
Сливен“ АД по 5 (пет) обособени позиции

II.1.2) Основен CPV код
33141110 Превръзки - LA16

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
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Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — 
Сливен“ АД по 5 (пет) обособени позиции.
Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на 
предложението по обособената позиция.
Срок за изпълнение на обществената поръчка — 24 месеца, считано от датата на сключване на договора 
(но не по-рано от 1.12.2020 г.), чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.
В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на 
обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при 
същите условия до приключването ѝ и сключването на нов договор.

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: 140 408.83 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Превързочни материали
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки - LA16

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
1. Бинт марлен 5 см/5 м — 2 200 бр.
2. Бинт марлен 5 см/8 м — 8 600 бр.
3. Бинт марлен 10 см/10 м — 25 000 бр.
4. Бинт марлен 10 см/16 м — 6 800 бр.
5. Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7 м/10 см — 4 100 бр.
6. Гипсов бинт от хигроскопична марля 2,7 м/15 см — 2 200 бр.
7. Безшевен мрежест тубуларен бинт 2 см/25 м — 240 бр.
8. Марля хигроскопична 1 м/1 м тех 17/17 нишки — 2 600 бр.
9. Марля (метражна) на топове — 100 м — 1 000 метър
10. Марля (метражна) на топове — 200 м. — 271 000 метър
11. Санпласт прикрепващ пластир 5 см /5 м — 24 000 бр.
12. Медицински памук 1 кг — 1 000 кг.
13. Лигнин х 1/2 кг — 1 200 бр. от 0,500 кг.
14. Цитопласт 100 см/6 см 1 200 — бр.
15. Хипоалергичен копринен пластир 5 см/5 м — 100 бр.
16. Хипоалергичен пластир — от нетъкан текстил 10 см/10 м — 200 бр.
Навсякъде в спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 
определени лица или продукти, да с

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
Срок на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя.
Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на 100 от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Компреси
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки - LA16

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
№/Наименование на продукта/Прогнозно/Мярка/Кол-во
1. Компреси, марлени, 7,5/7,5, оп. от 100 бр. — 500 бр./оп.
2. Лапаротомичен компрес — тип „Микулич“ с размери 50/50 — 200 бр.
3. Лапаротомичен компрес — тип „Микулич“ с размери 45/45 — 7 200 бр.
Навсякъде в спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на превързочни материали.
Посочените количества по отделните ном. един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м.
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция.
Срок на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя.

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
Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на 100 от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Стерилни превръзки
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Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки - LA16

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
1. Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без 
разрез с размери 7/5 или еквивалентно — 3 000 бр.
2. Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без 
разрез с размери 10/8 или еквивалентно — 15 200 бр.
3. Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без 
разрез с размери 15/8 или 15/10 или еквивалентно — 1 000 бр.
4. Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без 
разрез с размери 20/10 или еквивалентно — 6 700 бр.
5. Стерилна следоперативна превръзка с нетъкан текстил с незалепващ абсорбиращ комплекс без 
разрез с размери 30/10 или еквивалентно — 3 200 бр.
6. Стерилна следоперативна водоустойчива превръзка с абсорбиращ компрес с размери 20/10 или 
еквивалентно — 1 000 бр.
7. Стерилна следоперативна водоустойчива превръзка с абсорбиращ компрес с размери 35/10 или 
еквивалентно — 1 600 бр.

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
Срок на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя.
Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на 100 от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Стерилни превръзки с водорасли
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки - LA16

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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1. Стерилна превръзка с екстракт от водорасли с р-ри 10 см/10 см — 80 бр.
2. Стерилна превръзка с екстракт от водорасли с р-ри 10 см/20 см 40 — бр.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на превързочни материали.
Посочените количества по отделните ном. един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м.
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция.
Срок на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя.
Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на 100 от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.
Медицински изделия трябва да:
1. отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;
2. притежават декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител 
или сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива EЕС, издаден от 
нотифициран орган по смисъла на ЗМИ (или еквивалент).

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
В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на 
ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на 
нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление без 
предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от 
9.06.2015 г.

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.1.8) 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: 2020/S 104-250158

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 №: 2/4.1

Обособена позиция №: 1,2,4

Наименование:
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Договор за доставка на превързочни материали

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
15/10/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
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: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: 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: 133 776.33 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/4.4

Обособена позиция №: 3

Наименование:
Договор за доставка на стерилни превръзки

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
15/10/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
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
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
Национален регистрационен номер: 831641528
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, ул. „Димитър Моллов“, бл. 28Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1750
Държава: България
Електронна поща: info@mte-bg.com 
Телефон:  +359 24627123
Факс:  +359 24627115
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: 6 632.50 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.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП — неприложимо

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2020
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