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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318959-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2020/S 130-318959

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

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 и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно 
лечение в отделение по хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД

II.1.2) Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
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Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа чрез периодично повтарящи 
се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е 
задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за 
изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен 
ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: 
парична сума, банкова гаранция със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) 
месеца или застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца. 
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: 1 175 196.58 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
B03XA02 Darbepoetin alfa — 60 mcg
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на лекарствен продукт B03XA02 Darbepoetin alfa — 60 mcg, 
парентерална форма.
Прогнозно кол-во — 200 шприци.
Посочените количества са прогнозни, определени на база 2-годишно потребление. Лекарственият 
продукт следва да бъде включен в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите.
1. Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина (ЗЛПХМ).
2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 100 от 
обявения от производителя към датата на всяка доставка.
3. Срок на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя, а за спешни случаи — до 4 
часа от получаване на писмена заявка от възложителя.
4. Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за 
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 
2021 г.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
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Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения 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. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване“.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
H05BX04 Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX04 Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml - 
Парентерална форма. Прогнозно кол-во 300 ампули. Посочените количества са прогнозни, определени 
на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 
на Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият 
продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа 
от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена 
заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели 
на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните 
медикаменти за 2020 г. и 2021

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА
Обособена позиция №: 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,3 м2 бр./опаковка 200
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,7 м2 бр./опаковка 3000

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие- ФИСТУЛНИ ИГЛИ
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
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33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Размер Дължина Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес.
— сетове/2 игли в сет/.
16 G 1,6 Х 25 мм 150мм 25 seta/опаковка 18000
15 G 1,8 Х 25 мм 150мм 25 seta/опаковка 500
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът 
оферира всички номенклатурни единици от позицията.Специфични технически изисквания -1. Да 
осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит. 2. Да травмират 
минимално трайния съдов достъп на пациента. 3. Да се предлагат подходящи за пунктиране на 
по-грацилни АV фистули, както и на синтетични съдови протези. 4. Да бъдат с въртяща се перка и 
страничен отвор при върха на артериалната игла.5.Да са с различен размер, според изискванията на 
спецификацията.
6. Артериално - венозен фистулен комплект от две игли - артериална и венозна7. Окомплектовани с 
лесни

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И 
ДРУГИ ВИДОВЕ
Обособена позиция №: 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,5 м2 бр./опаковка 500
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=2.0 м2 бр./опаковка 2000
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1.7 м2 бр./опаковка 1500
Специфични технически изисквания1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, 
отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти. 2. Да са изработени от материали 
с висока биосъвместимост, отбелязани в спецификацията: o Материал на мембраната – полисулфон; 
полиетерсулфон или други деривати на полисулфона; o Материал на корпуса – поликарбонат или друг 
качествен и устойчив на външни влияния материал.3. Доставените диализатори да бъдат придружени 
с официални проспекти на български език във всеки кашон,(стерилизация, клирънси за ниско и 
средномолекулярни субстанции,Стерилизация с етилен дио

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
H05BX02 Paricalcitol 1 mcg
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX02 Paricalcitol 1 mcg -Перорална 
форма. Прогнозно кол-во-25000 табл. Посочените количества са прогнозни, определени на база две 
годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на ПЛС, 
актуален към крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да 
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът 
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от 
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти 
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 2000Е
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 
2000Е Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 3600 шприци. Посочените количества са прогнозни, 
определени на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в 
Приложение № 2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт 
трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
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(ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа 
от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена 
заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели 
на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните 
медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията н

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 3000Е
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 
3000Е Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 5000 шприци. Посочените количества са прогнозни, 
определени на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в 
Приложение № 2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт 
трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа 
от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена 
заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели 
на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните 
медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията н
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II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ- 
4000Е,Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 7200 шприци. Посочените количества са прогнозни, 
определени на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в 
Приложение № 2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт 
трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа 
от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена 
заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели 
на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните 
медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
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За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
B03XA02 Darbepoetin alfa - 40 mcg
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA02 Darbepoetin alfa - 40 mcg, 
Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 250 шприци. Посочените количества са прогнозни, определени 
на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 
2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт трябва да 
отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. 
Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения 
от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа от получаване на 
заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 
4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за 
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 
2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 30 бр.
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 30 бр. 
Перорална форма. Прогнозно кол-во- 1400 табл. Посочените количества са прогнозни, определени 
на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 
2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт трябва да 
отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. 
Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения 
от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа от получаване на 
заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 
4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за 
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 
2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
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от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
V03AE02 Sevelamer 800 mg
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт V03AE02 Sevelamer 800 mg Перорална 
форма. Прогнозно кол-во- 26000 табл. Посочените количества са прогнозни, определени на база две 
годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на ПЛС, 
актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт трябва да отговаря 
на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът 
на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа от получаване на 
заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 
4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за 
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 
2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
A11CC04 Calcitriol
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Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт A11CC04 Calcitriol-Перорална форма. 
Прогнозно кол-во-24000 капс. Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно 
потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на ПЛС, актуален към 
крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията 
на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на 
предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към 
датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а 
за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да 
са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое 
име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 28 бр.
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

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

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 28 бр. 
Перорална форма. Прогнозно кол-во- 4000 табл. Посочените количества са прогнозни, определени 
на база две годишно потребление. Лекарственият продукт следва да бъде включен в Приложение № 
2 на ПЛС, актуален към крайния срок за подаване на офертите.1.Лекарственият продукт трябва да 
отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. 
Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения 
от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът на доставка- до 72 часа от получаване на 
заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 
4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за 
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и 
2021 г. на територията на РБ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
Обособена позиция №: 21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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Вид Тип Дължина Предпочитана мярка Прогн. Кол-во
За 24 мес. - бр.
Феморални Двулуменни 20 см 10 компл. в опаковка 100
Югуларни Двулуменни 15 см 10 компл. в опаковка 300
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът 
оферира всички номенклатурни единици от позицията.
Специфични технически изисквания: Централни венозни катетри за временен съдов достъп 1. Да не се 
пречупват.2. Да бъдат термочувствителни, полиуретанови и при телесна температура да са пластични.3. 
Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане на ефективно диализно лечение 
(12F) 4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени.5. Да са окомплектовани 
с необходим

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, ВЪТРЕШНОПАРОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон >=1,3 м2 бр./опаковка 300
Lowflux полисулфон >=1,7 м2 бр./опаковка 13000
Lowflux полисулфон >=2.0 м2 бр./опаковка 13000
Lowflux хеликсон >=1.8 м2 бр./опаковка 500
Специфични технически изисквания: 1.Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани 
в спецификацията, подходящи за различните пациенти. 2.Мембрани, изработени от полисулфон, 
хеликсон. 3. Корпус, изработен от поликарбонат. 4.Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално 
запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства. 5.Да осигуряват отлично 
отстраняване на ниско и високо молекулярни субстанции.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа. 
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на 
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите 
медицинск

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
Обособена позиция №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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ВИД ТИП Предпочитана Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес. - бр.
Diasafeplus Fresenius "S" бр. 300
Специфични технически изисквания: 1. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и 
пирогенидиализен разтвор. 2. Да осигурят високопречистендиализен разтвор, в съответстви с 
изискванията на стандарт ”Диализно лечение, по отношение наличието на бактерии и ендотоксини. 3. Да 
могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти. 4. Да са съвместими с тип 
апарати " Frezenius 4008 S" и" Frezenius 4008 В", с каквито е оборудвано отделението по Хемодиализа.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа. 
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на 
доставка- до 72 часа от получаване н

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ
Обособена позиция №: 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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ВИД ТИП Предпочитана Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес. - туби
Пуристерил ФРЕЗЕНИУС 10 л. туба 300
Споротал ФРЕЗЕНИУС 5 л. туба 40
ClearSurf ФРЕЗЕНИУС 2 л. туба 6
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът 
оферира всички номенклатурни единици от позицията. Специфични технически изисквания: 1. Да са 
предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа. 2. Да са съвместими с тип апарати " 
Frezenius ", с каквито е оборудвано отделението по Хемодиализа.
3. Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор. 4. Да осигуряват необходимата 
стерилност. 5. Да не увреждат хидравлика

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ С МЕМБРАНА ПОЛИНЕФРОН
Обособена позиция №: 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux синтетична мембрана полинефрон- >=1.7 м2 бр./опаковка 600
Специфични технически изисквания-1. Да се предлага с необходимата активна повърхност, отбелязана 
в спецификацията;2. Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в 
спецификацията: o Материал на мембраната –синтетична мембрана полинефрон; o Материал на 
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корпуса – поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал.. Доставените 
диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във всеки кашон,
(стерилизация, клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, 
КоА), както и инструкция за работа с тях. 4. Стерилизация с етилен диоксид, гама лъчи и други 
видове.Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за 
хемодиализа. Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. 
Срок на дост

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие - КРЪВНИ ЛИНИИ
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Вид Обем на запълване Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. -
АВ комплект. 161 мл 24 компл./ Оп. 10000 компл.
Fresenius-вен.чорап 30 мм
АВ комплект. 161мл 24 компл./ Оп 26000 компл.
— Fresenius-вен.чорап 22 мм.
Специфични технически изисквания-1. Да са съвместими с тип апарати " Frezenius ", с каквито е 
оборудвано отделението по Хемодиализа.2.Да осигуряват провеждането на безопасно диализно 
лечение. 3. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.4.Да 
бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент (6,36 мм). 5. Да бъде обозначен диаметърът 
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на венозния чорап 30 мм, 22мм. 6.Да се съчленяват надеждно с хемодиализаторите.7.Наличие на 
клампи на краищата на артериалните и венозните линии.8.Инфузионна система с накрайник тип „спайк“. 
9.Наличие на сак за събиране на запълващия физиологичен серум.Периодично повтарящи се доставки 
по предварителни заяв

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без 
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор 
„Здравеопазване".

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие-ПОСТОЯННИ ТУНЕЛИЗИРАНИ КАТЕТРИ
Обособена позиция №: 22

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Вид Тип Дължина Предпоч. Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес.
Постоянни тунелизирани Двулуменни 24 см до HUB бр. 5
Катетри „слепени“ (19 см до маншона)
Постоянни тунелизирани Двулуменни 24 см до HUB бр. 30
Катетри „слепени“ (23 см до маншона)
Специфични технически изисквания -Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп 1. Да не се 
пречупват.2. Да бъдат термочувствителни, полиуретанови и при телесна температура да са пластични.3. 
Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в 
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение 
на предмета на договора

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: 2020/S 035-082311

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 №: 1/3

Обособена позиция №: 8,12

Наименование:
Доставка на B03XA02 Darbepoetin alfa — 60 mcg и H05BX04 Etelcalcetide 2,5 mg/0,5 ml

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
19/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
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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)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 37 540.83 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37 291.75 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/52

Обособена позиция №: 13

Наименование:
Доставка на ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
19/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
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Официално наименование: МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД
Национален регистрационен номер: 200600292
Пощенски адрес: ул. Свети Киприян №44 ж.к. Младост 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1799
Държава: България
Електронна поща: tenders@marvena-dx.com 
Телефон:  +359 29748944
Факс:  +359 29748940
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 46 236.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 51 160.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/50

Обособена позиция №: 18

Наименование:
Доставка на фистулни игли

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
19/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: БУЛМАР МЛ ООД
Национален регистрационен номер: 131148628
Пощенски адрес: кв.Манастирски ливади, ул. Пирин №32
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@bulmarml.bg 
Телефон:  +359 28501050
Факс:  +359 28558543
Изпълнителят е МСП: да
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 22 200.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 566.67 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/76

Обособена позиция №: 15

Наименование:
Доставка на ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И ДРУГИ 
ВИДОВЕ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
19/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130477290
Пощенски адрес: бул. Тодор Александров 179, блок 79
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: helmedsf@yahoo.com 
Телефон:  +359 29200456
Факс:  +359 24174298
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 40 950.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 36 900.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

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

Обособена позиция №: 2,4,5,6,7,10,11

Наименование:
Доставка на лекарствени продукти за ХДЦ
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
24/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: МЕДЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 131268894
Пощенски адрес: ул. Самоковско шосе № 2Л Търговски център БОИЛА ет.5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Електронна поща: tenders@medex.bg 
Телефон:  +359 29175552
Факс:  +359 29175538
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 490 686.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 417 779.16 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

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

Обособена позиция №: 1,9

Наименование:
Доставка на Calcitriol и Cinacalcet 30 mg х 28 бр.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул.Околовръстен път № 199а
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg 
Телефон:  +359 29658851
Факс:  +359 29658145
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 22 429.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 830.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/75

Обособена позиция №: 21

Наименование:
Доставка на КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул.Околовръстен път № 199а
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info.tenders@phoenixpharma.bg 
Телефон:  +359 29658851
Факс:  +359 29658145
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Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 14 400.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/43

Обособена позиция №: 14,19,20

Наименование:
Доставка на медицински изделия за ХДЦ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
29/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер: 107516166
Пощенски адрес: ул. Любен Каравелов № 26, ет. 4
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5308
Държава: България
Електронна поща: Head.office@fmc-bg.com 
Телефон:  +359 66804540
Факс:  +359 66806169
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 402 714.83 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 470 959.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/51

Обособена позиция №: 17

Наименование:
Доставка на КРЪВНИ ЛИНИИ
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
Официално наименование: ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
Национален регистрационен номер: 122055819
Пощенски адрес: бул. Руски № 191
Град: Етрополе
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2180
Държава: България
Електронна поща: office@etropal.eu 
Телефон:  +359 72063422
Факс:  +359 72067098
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 127 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 102 600.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/44

Обособена позиция №: 16,22

Наименование:
Доставка на хемодиализатори-полинефрон и постоянни тун.катетри

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
01/07/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
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
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130928543
Пощенски адрес: ж.к.Лозенец, ул. Бигла 48, ет.5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: info@dutchmed.bg 
Телефон:  +359 29200123
Факс:  +359 29200384
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 060.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21 110.00 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:
Съгласно чл. 197 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/07/2020
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