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Обявление за възложена поръчка

Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

00705

Поделение:

ОПД-07-4745 от дата: 05/11/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

да

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 05/11/2020 (дд/мм/гггг)
Заведено в преписка: 00705-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

119502733

гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1

Сливен

Лице за контакт:

МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

Радост Симеонова - Икономист ОП и Маркетинг

Електронна поща:

mbal.sl@iradeum.com

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 44611778

+359 44624326

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: (URL) http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане:

НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган
Друг тип:

съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Здравеопазване

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

„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена
система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции
за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

33694000

Допълнителен CPV код: 1 2

Референтен
номер: 2

LA21

II.1.3) Вид на поръчката:

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и
урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ
„Д-р Иван Селимински-Сливен” АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици,
като се изисква комплексност 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 й 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: 975154.10
Валута: BGN (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За
информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

300"

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "BS

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

1

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ Наим- е Предп. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1.Албумин 4 х 500 мл. 4 оп. 8000,2. Алкална фосфатаза 4 х 60 мл. 4 оп. 960
3.GGT 4 х 60 мл. 6 оп. 1440,4, ALAT 4 x 250 мл. 10 оп. 10000,5.ASAT 4 x 250 мл.-10
оп. 10000, 6.Амилаза 8 х 20 мл. 10 оп. 1600,,7.Билирубин общ 5 х 120 мл.-16 оп. 9600,
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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8 Билирубин директен 5 х 60 мл.-16 оп. 4800, 9.Калций /метод : ортокрезолфтален 2 х
200 мл. 16 оп. 6400, 10.Глюкоза4 х 500 мл. 4 оп. 8000, 11.Пикочна киселина 5 х 120
мл. 4 оп. 2400, 12.Урея 10 х 100 мл. 14 оп. 14000
13.Креатинин 4 х 500 мл. 8 оп. 16000, 14.Общ белтък 4 х 500 мл. 3 оп. 6000
15.Фосфор 6 х 30 мл. 14 оп. 2520,16.Магнезий 6х60 мл 6 оп. 2160, 17.LDH 10 х 15 мл. 7
оп. 1050, 18.Желязо - директен ференов метод 5х50/1х50 мл. 15 оп. 4500,19. ЖСК директен ференов метод 1х40/1х12 мл.-10 оп.520, 20.Холестерол 4 х500 мл. 2 оп. 4000,
21.Триглицериди 5 х 120 мл. 4 оп. 2400, 22.HDL холестерол-директен метод 1х 240/1х80
ml 4 оп. 1280, 23.LDL холестерол-директен метод 3
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 ; Срокът на годност на
предлаганите медицински изделия -не по-малък от 60 % към датата на всяка доставка;
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

ВС 3000"

Реактиви и консумативи за хематологичен брояч "Mindray

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 2

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предп- мярка Прогн- количество за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Миещ разтвор DIARINSE D 20 l /или еквивалентно/ туба 20 л. 32 бр 640
2 Лизиращ разтвор DIA-LYSE-DIFF-D-CF /или еквивалентно/ 500 мл. 72 оп. 36000
3 DIA-DILUENT-D 20 l/или еквивалентно/ туба 20 л. 100 бр. 2000
4 Почистващ разтвор DIA EZ CLEANER /или еквивалентно/ 1х50 мл. 24бр. 1200
5 Контролна кръв 3 нива 2,5 мл. 24 оп. 60
6 Принтерна термохартия ролки 1600 бр. 1600
7 Разтвор за почистване на апартура DIA PROBECLEANER D 50ml /или еквивалентно/ 1х50
мл 60 бр. 3000
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата н
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за електролитен анализатор
"Еasy Lyte" PLUS
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 3

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

3 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор "Еasy Lyte" PLUS
№ НАИ-НИЕ Предп. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Калибриращ разтвор K/Na/Cl 1 х 800 мл. 25 бр. 20000
2 Почистващ разтвор 1 х 100 мл. 20 бр. 2000
3 Принтерна хартия 79 мм. ролки 48 бр. 48
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за автоматичен хемокогулометър

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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"Compact X''
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предп. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Реактиви за тромбопластин 6 х 12 мл. 80 оп. 5760
2 Реактиви за АРТТ 6 х 10 мл. 30 оп. 1800
3 Реагтиви за фибриноген 6x10 ml/1x300 ml 80 оп. 28800
4 Почистващ разтвор за "Compact"X 1 х 500 мл. 24 оп. 12000
5 Касета с кювети за "Compact"X 1 оп. 480 бр. 48
6 Контролна плазма 3 нива 3 х 1 мл. 6 оп. 18
7 Буфер за каолин кефалиново време (CaCl 0.025M) 1х60 ml 30 оп. 1800
8 Контролна плазма нормална 6x1 ml 50 оп. 300
9 Контролна плазма висока 6x1 ml 50 оп. 300
10 Контролна плазма ниска 6x1 ml 20 оп. 120
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от об
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ

Цена

Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за автоматична система за определяне
химични и физични компоненти в уринита за апарат ''Dirui H 50'' и ''FUS
100''
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция
№: 2 5

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Тест ленти с 10 параметъра 1 оп. х 100 бр. 360 оп. 36000
2 Тест ленти с 11 параметъра 1 оп. х 100 бр. 26 оп. 2600
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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3 Тест ленти - КЕТОНИ 1 оп. х 100 бр. 20 оп. 2000
4 FUS-100 Дилуент (500 ml) 2 1000
5 FUS-100 Контролен материал, отрицателен (125 ml) 20 2500
6 FUS-100 Контролен материал, положителен (125 ml) 20 2500
7 FUS-100 Почистващ разтвор (500 ml) 12 6000
8 FUS-100 Реактив за настройка на фокуса (125 ml) 24 3000
9 FUS-100 Стандарт (125 ml) (125 ml) 10 1250
10 FUS-100 Шийт Флуид (20 L) /или еквивалентно/ (20 L) 25 500
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Тест за опиати комбиниран

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

6

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предп-мярка Прогн- кол-о за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Тест за опиати
комбиниран-10 парам. 25бр. 25 оп. 625
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42
EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински проду
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081

6/41

11/9/2020

Обявление за възложена поръчка

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

и ''КВ GA 3''

Реактиви и консумативи за глюкоанализатор ''КВ GA 2''

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 7

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предп- мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1. Системен р-р за КВ 5 л. 10 бр. 50
2. Микро епруветки КВ 1 бр. 30000 бр. 30000
3. Стандарт Гл. 1оп.х100бр. 24 оп. 2400
4. Ензимна мембрана 1 бр. 12 бр. 12
5. Шлаухи 1 бр. 12 бр. 12
6. Принтерна хартия 1 бр. 48 48
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответст
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
Обособена

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081

7/41

11/9/2020
II.2.1) Наименование:

Обявление за възложена поръчка
2

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор
''Dimension Xpand plus'' / ''Dimension EXL 200'' /
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

позиция №: 2

8

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1.Пикочна киселина 8 х 60 теста 25 12000, 2.Урея 4 х 120 теста 90 43200, 3. Желязо 4
х 60 теста 40 9600, 4.Креатинин 4 х 120 теста 110 52800, 5.СК-NAC 4 х 120 теста 32
15360, 6.Триглицериди 4 х 120 теста 35 16800, 7.CHOL 8 x 60 теста 40 19200, 8.HDL холестерол 8 х 30 теста 40 9600, 9.LDL - холестерол 4 х 30 теста 40 4800, 10.ASAT 4 x
90 теста 100 36000, 11.ALAT 4x 60 теста 160 38400, 12.GLU 4x 360 теста 40 57600,
13.CA 8 х 60 теста 70 33600, 14.CREA 4 х 120 теста 120 57400, 15.ALB 4 х 80 теста 24
7680, 16.CRP 4 х 30 теста 24 2880, 17.CRP - контрол 2 х 1 мл. 6 12, 18.CRP калибратор - оп. 10 х 1 мл. 5 50, 19. Гликиран хемоглобин с калибратор 4 х 60 теста
40 9600, 20.Контрола за гликиран хемоглобин 2 х 0.5мл. 12 12, 21.TP 4 х 120 теста 60
28800, 22.DBI 8 х 40 теста 70 22400, 23.RF 1х 144 теста 20 2880, 24.MG 4 х 30 теста
25 3000 25. PHOS 4 х 120 теста 30 14400, 26.IBCT - реактив 4 х 60 теста 30 7200
27.IBCT - калибратор 6 х 1 мл. 2 12, 28. IBCT - к
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ

Цена

Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за автоматичен анализатор
''Biosen C_Line''
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 9

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предп. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Системен р-р 2.5 л. 8 20
2 Микро епруветки 1 бр. 34000 34000
3 Стандарт Глюкоза 1х 50 бр. 24 1200
4 Ензимна мембрана 1 бр. 5 бр. 5
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Обявление за възложена поръчка

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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42
EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагности
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за полуавтоматичен
хемокогулометър "Thrombotimer 1 channel''
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 10

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Реактиви за тромбопластин 6 х 12 мл. 6 оп. 432
2 Реактиви за АРТТ 6 х 10 мл. 2 оп. 120
3 Реактиви за фибриноген 6x10 ml/1x300 ml 6 оп. 360
4 Кювети за плазма 1 оп. 1000 бр. 1000
5 Кювети за реактив 1 оп. 40 бр. 40
6 Магнитни бъркалки/сачми/ 1 оп. 1000 бр. 1000
7 Контролна плазма нормална 6x1 ml 4 оп. 24
8 Контролна плазма висока 6x1 ml 4 оп. 24
9 Контролна плазма ниска 6x1 ml 2 оп. 12
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да
: 1.Отговарят на изискваният
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Обявление за възложена поръчка

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

"Combi Line''

Реактиви и консумативи за електролитен анализатор

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

11

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Wash 2 /или еквивалентно/ 250мл . 12 3000
2 Cal 3 /или еквивалентно/ 150мл. 12 1800
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42
EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински про
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

лаборатория

Реактиви и консумативи за Микробиологична

Обособена позиция №: 2

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Основен CPV код:

Обявление за възложена поръчка
1

33694000

Допълнителен CPV код: 1 2

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Петрита пластмаса 90 мм. бр. 10 000 10 000, 2. Петрита пластмаса 55 мм. бр. 4 000
4 000, 3. Стерилни тампони в епруветки бр. 7000 7000
4. Стъклени петрита - 90 мм. бр. 200 200, 5. Стъклени епруветки - бактериологични бр.
500 500, 6. Стрилни тампони в епруветки с транспортна среда - Амиес; Стюар /или
еквивалентно/; бр. 500 500, 7. Центрофужни епруветки стъклени бр. 50 50, 8 Клиглерови
епруветки /или еквивалентно/ бр. 100 100, 9 Предметни стъкла - шлифовани /матирани/
р-ри 25/76 бр. 200 200
10 Бехерова чаша 50 мл. /или еквивалентно/ бр. 5 5, 11 Бехерова чаша 100 мл. /или
еквивалентно/ бр. 5 5, 12 Бехерова чаша 300 мл. /или еквивалентно/ бр. 5 5, 13
Оцветяване на Грам банки 250 мл. 4 1000
14 Имерсионно масло за микроскопи мл. 100 100, 15 Оксидазен тест тест 50 50, 16 РН
индикаторни тест ленти 6-10 тест - ленти 10 10
17 Йозета за еднократна употреба бр. 100 100, 18 NaOH /натриева основа/ кг. 2 2, 19
Колби Ерленмайер - тясно гърло 500 мл. /или еквивалентно/ бр. 5 5, 20 Колби Ерленм
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ

Цена

Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Гранулирани хранителни среди, безвредни за здравето, лесни
за разтваряне, без образуване на преципитати
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция №: 2

13

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Кръвен агар - база оп. х 100 гр. 50 50 2. Левин /или еквивалентно/ опаковка 40 40
3. Мюлер Хинтон - агар /или еквивалентно/ опаковка 40 40 4. Дезоксихолат - цитрат
лактоза - агар опаковка 60 60 5. Клиглер /или еквивалентно/ опаковка 4 4 6. Обикновен
агар опаковка 2 2 7. Селенитов бульон/или еквивалентно/ опаковка 6 6 8 Селенитов
бульон в епруветки/или еквивалентно/ бр. 200 200
9 Соево - казеинов бульон опаковка 10 10 10 Трипнон - глюкозов бульон опаковка 10 10
11 Борде Жангу - база /или еквивалентно/ банка 400 мл. 3 бр. 1200 12 Обикновен бульон
опаковка 1 1 13 Сабуро с декстроза без антибиотик - банка /или еквивалентно/ банка от
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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500 мл. 50 бр. 25 000 14 Полусолиден агар банка от 450 мл. 2 бр. 900 15 Метиленово
синьо по Льофлер/или еквивалентно/ оп. 100 мл. 50 оп. 5 000 16 Карбол фуксин банка от
500 мл. 10 бр. 5 000 17 Бром тимол блау оп. от 25 грама 2 оп. 2 18 Sabouraud Dextrose
Broth - бульон 500 г. /или еквивалентно/oп. от 500 г. 2 оп. 1000 19 Sabouraud
Dextrose Agar - бульон 10
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Готови петрита с хранителна среда. Ампулирани течни
хранителни среди. Диагностикуми - микробиология аглутинационни серуми.
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция №: 2

14

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 Кръвен агар бр. 300 300 2 Мюлер Хинтон с кръв /или еквивалентно/ бр. 200 200 3
Мюлер Хинтон без кръв /или еквивалентно/ бр. 200 200
4 Обикновен агар бр. 20 20 5 Шоколадов агар - обикновен бр. 50 50 6 Шоколадов агар с
Х и V фактор бр. 40 40 7 Сабуро агар /или еквивалентно/ бр. 60 60 8 Заешка плазма лиофилизирана флакони 100 100 9 Овнешка дефибринирана кръв оп. 100 мл 60 60 10
Хромогенна диференцираща среда Colorex Orientation /или еквивалентно/ оп. 2 х 10 бр.
20 20 11 Schaedler Broth - в епруветки /или еквивалентно/ оп. 1 х 10 бр. 5 5 12 MIU
Medium - течна хранителна среда за подвижност /или еквивалентно/ оп. 1 х 50 бр. 2 2
13 Schaedler Agar - петрита /или еквивалентно/ оп. 1 х 20 бр. 3 3 Диагностикуми микробиология аглутинационни серуми 1. Шигела флекснери поливалентен стъкло 1 мл. 3 3
2. Шигела зоней (S+R) стъкло 1 мл. 3 3 3. Шигела флекснери 6 стъкло 1 мл. 3 3 4.
Шигела бойди поливалентен І стъкло 1 мл. 3 3 5. Шигела бойди поливалентен ІІ стъкло 1
мл. 3 3 6. Шигела бойди по
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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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 1
II.2.1) Наименование: 2

Антибиочни дискове адаптирани към диспенсер

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

15

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1.Пеницилин оп.х 50 диска 20 оп. 1000, 2.Ампицилин оп.х 50 диска 20 оп. 1000,
3.Амоксацилин оп.х 50 диска 30 оп. 1500, 4.Карбеницилин оп.х 50 диска 10 оп. 500,
5.Оксацилин оп.х 50 диска 10 оп. 500, 6.Хлорамфеникол оп.х 50 диска 5 оп.250,
7.Еритромицин оп.х 50 диска 10 оп. 500, 8. Азитромицин оп.х 50 диска 10 оп. 500,
9.Кларитромицин оп.х 50 диска 10 оп. 500, 10.Стрептомицин оп.х 50 диска 10 оп. 500,
11.Гентамицин 10 мг. оп.х 50 диска 50 оп. 2500, 12. Гентамицин 120 мг. оп.х 50 диска
20 оп. 1000, 13. Амикацин оп.х 50 диска 50 оп. 2500, 14. Тобрамицин оп.х 50 диска 5
оп. 250, 15. Канамицин оп.х 50 диска 5 оп. 250, 16.Сулперазон оп.х 50 диска 3 оп.
150, 17.Линезолид оп.х 50 диска 5 оп. 250, 18.Макси флоксацин оп.х 50 диска 3 оп.
150, 19.Тетрациклин оп.х 50 диска 5 оп. 250, 20.Доксациклин оп.х 50 диска 10 оп. 500
21.Нелидиксова киселина оп.х 50 диска 5 оп. 250, 22.Азлоцилин оп.х 50 диска 5 оп.
250, 23. Азтрионам оп.х 50 диска 5 оп. 250, 24.Цефалотин
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ

Цена

Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Мануални стрипове за идентификация на различни групи
бактерии.Допълнителни реактиви за АPI стриповете
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция №: 2

16

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. API NH /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 2. API Candida /или еквивалентно/
опаковка 2 оп. 2, 3. API NE /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 4. API E /или
еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 5. API Staph /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 6.
API Strep /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 7. API Coryne /или еквивалентно/
опаковка 2 оп. 2, 8. Селективна идентификация на кампилобактер опаковка 1 оп. 1
9. API 20 C AUX /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 10. API 50 CH /или еквивалентно/
опаковка 2 оп. 2, Допълнителни реактиви за АPI стриповете,
1. ZN /или еквивалентно/ опаковка 1 оп. 1, 2. TDA /или еквивалентно/ опаковка 2 оп.
2, 3. VP1 + VP2 reagents /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 4. NIT1 +NIT2 reagents
/или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2
5. NIN x 2 /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 6. PYZ x 2 /или еквивалентно/
опаковка 2 оп. 2, 7. ZYM B x 2 /или еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 8. ZYM A x 2 /или
еквивалентно/ опаковка 2 оп. 2, 9. James /или еквивалентно/ опаковка 2 оп.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Експресна ликворна диагностика

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

17

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-Е Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр. Мярка
1 Латекс аглутинационен тест за доказване на най-честите причинители на бактериален
менингит (менингит кит) к-т от серуми и контроли 3 оп. 3
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42
EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-вит
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Цена
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Бързи тестове за серологично изследване на:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

18

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предп. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 HBsAg - мултикасета опаковка 50 бр. 30 оп. 1500
2 HCV - мултикасета опаковка 50 бр. 25 оп. 1250
3 HIV - мултикасета опаковка 50 бр. 10 оп. 500
4 HAVJgM - мултикасета опаковка 25 бр. 35 оп. 875
5 Бърз тест Influenza A+B oп. от 20 теста 40 оп. 800
6 Бърз тест за Rota virusi Rota strip /или еквивалентно/ оп. от 25 теста 15 оп. 375
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 с
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Обявление за възложена поръчка
2

Имунулогични тестове за апарат MINI VIDAS

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

19

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Видас РУБ ИгМ /или еквивалентно/ опаковка 2 2, 2. Видас Мъмпс ИгГ /или
еквивалентно/ опаковка 2 2, 3. Видас Мезълс ИгГ /или еквивалентно/ опаковка 2 2, 4.
Видас ХАВ ИгМ /или еквивалентно/ опаковка 6 6, 5. Видас ХБС антиген ултра /или
еквивалентно/ опаковка 2 2
6. Видас ХБц ИгМ /или еквивалентно/ опаковка 4 4, 7. Видас ХИВ ДУО КУИК /или
еквивалентно/ опаковка 2 2, 8 Видас Лайм ИгМ и ИгГ /или еквивалентно/ опаковка 1 1, 9
Видас Лайм ИгМ/или еквивалентно/ опаковка 2 2, 10 Видас Лайм ИгГ /или еквивалентно/
опаковка 2 2, 11 Видас ХБЕ / анти ХБЕ/или еквивалентно/ опаковка 2 2
12 Видас РУБ ИгГ /или еквивалентно/ опаковка 2 2, 13 Видас ant : HCV/или
еквивалентно/ опаковка 2 2, 14 Видас Цитомегаловирус ИгМ/или еквивалентно/ оп.х 30
теста 2 оп. 2, 15 Видас Цитомегаловирус ИгМ /или еквивалентно/ оп. х 60 теста 2 оп.
2, 16 Видас ЕБВирус ИгМ /или еквивалентно/ оп.х 30 теста 2 оп. 2, 17 Видас ЕБВирус
ИгG /или еквивалентно/ опаковка 2 2, 18 Видас anti-HBc Total II /или еквивалентно/
оп. х 60
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

Серологични изследвания

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

20

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 Бърз тест за Инфекциозна мононуклиоза IgM/или еквивалентно/ оп. от 20 теста 6 оп
120, 2 Бърз тест за Клостридиум дифициле оп. от 20 теста 4 оп 80
3 AST - бърз аглутинационен латекс тест/или еквивалентно/ оп. от 100 бр 2 оп 200
4 WR - бърз аглутинационен латекс тест/или еквивалентно/ оп. от 100 бр 2 оп 200
5 Бърз тест за Кампилобактер оп. от 20 теста 2 оп 40, 6 Бърз тест за доказване на
Легионела пневмофила ( Легионела Ви-тест /или еквивалентно/) оп. от 10 бр. 1 оп 10
Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес,
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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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 реактиви и консумативи.
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
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Антибиотични дискове по EUCAST, Тестове за определяне на
Минимална инхибираща концентрация по EUCAST
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция №: 2

21

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

I. Антибиотични дискове по EUCAST по 54 номенклатурни единици – за всяка
една:Предпоч. мярка-250 диска/оп. Прогн кол-во за 24 мес.-1 оп. ,Кол-во в бр.-250 ,
Amikacin, Amoxycillin, Amoxyclav (Amoxycillin/ Clavulanic acid), Ampicillin,
Аmpicillin/ Sulbactam,Aztreonam, Cefaclor , Cefadroxil (Cephadroxil), Cefalexin
(Cephalexin), Cefepime, Cefixime, Cefotaxime, Cefoxitin (Cephoxitin), Cefpodoxime,
Ceftazidime, Сeftriaxone, Cefuroxime, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Clindamycin,
Co-Trimoxazole (Sulpha/Trimethoprim), Doripenem,Ertapenem, Erythromycin, Fusidic
Acid, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Mecillinam,Meropenem,
Minocycline, Moxifloxacin, Mupirocin, Nalidixic Acid, Netillin (Netilmicin Sulphate),
Nitrofurantoin, Norfloxacin, Ofloxacin , Oxacillin , Pefloxacin, Penicilin-G,
Pipercilin, Pipercilin / Tazobactam, Pristinomycin (Quinupristin / Dalfopristin),
Rifampicin, Teicoplanin, Tetracycline,Ticarcillin, Ticarcillin /Clavulanic Acid,
Tigecycline, Tobramycin, Trimethopri
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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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 1
II.2.1) Наименование: 2

Тестове за идентификация на микроорганизми и определяне на
антимикробна чувствителност, съвместими с апарат Multiscan FC
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена
позиция №: 2

22

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. БИОХИМИЧНИ КИТОВЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТ
Multiscan FC -, включващ 15 номенклатурни единици.Тестове за идентификация на
Enterobacteriaceae, Staphylococci, Streptococcus, Enterococcus, Neisseriae, Гъби ,
Helicobacter pylori, грам – бактерии –Съгласно спецификация от Документацията на
поръчката.
2. РЕАГЕНТИ ЗА КИТОВЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ включващ 12 номенклатурни
единици, Съгласно спецификация от Документацията на поръчката
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИ - по 19 номенклатурни
единици, Съгласно спецификация от Документацията на поръчката
4. МИКРОПЛАКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
ПО EUCAST, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТ Multiscan FC - по 7 номенклатурни единици, Съгласно
спецификация от Документацията на поръчката 5. КОМБИНИРАНИ МИКРОПЛАКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА МИК (МИНИМАЛНИ ИНХИБИРАЩИ КОНЦЕНТРАЦИИ), СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТ Multiscan FC по 8
номенклатурни единици, Съгласно специ
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Хранителни среди по EUCAST

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

23

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-тво за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Mueller Hinton agar + horse blood + 20 mg NAD, EUCAST,/или еквивалентно/ в петри
90мм. 20 бр/оп. 4 оп. 80
2 Мюлер – Хинтон агар обикновен, /или еквивалентно/в петри 90мм. 20 бр/оп. 1 оп. 20
3 Мюлер – Хинтон агар - фунги /или еквивалентно/, в петри 90мм. 20 бр/оп. 1 оп. 20
4 Мюлер – Хинтон агар /или еквивалентно/, суха субстанця 500 гр 1 оп. 500
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да
: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Прите
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

Референтни щамове

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

24
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 Е. coli АTCC 35218 /или еквивалентно/ оп х 2 бр 1 оп. 1
2 Staphylococcus aureus ATCC 29213 /или еквивалентно/ оп х 2 бр 1 оп. 1
3 Enterococcus faecalis ATCC 29212 /или еквивалентно/ оп х 2 бр 1 оп. 1
4 Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 /или еквивалентно/ оп х 2 бр 1 оп. 1
5 Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ /или еквивалентно/оп х 2 бр 1 оп. 1
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 реактиви и консумативи.
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
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

Проби за ELISA READER

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

25
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 ELISA MEASLES IgM ( Морбили IgM ) /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 2 оп. 192
2 Elisa Influenza A IgM /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 1 оп. 96
3 Elisa Influenza B IgM /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 1 оп. 96
4 Rickettsia conorii IgM / IgG + SORBENT
(Марсилска треска) /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 4 оп. 384
5 HDV IgM /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 2 оп. 192
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да
: 1.Отговар
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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II.2) Описание

Обявление за възложена поръчка
1

II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

Тампони за коклюш

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

26
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 Тампони за коклюш за молекулярна диагностика бр. 150 150
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 реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или ек
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Тестове за диагностика на сифилис и хламидия

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

27
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№
1
2
3

НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
ТРНА сифилис тест /или еквиваленто/ оп. от 100 теста 20 2000 1 тест
Syphillis- бърз тест оп. от 20 теста 60 1200 1 тест
Anti-TP ELISA /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 4 392 1 тест

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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4 Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgM)/или еквивалентно/ оп. от 96 теста 2 192 1
тест
5 Anti-Chlamydia trachomatis ELISA (IgG) /или еквивалентно/ оп. от 96 теста 2 192 1
тест
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да
: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изде
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция №: 2

Хемокултури

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

28
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

№ НАИМ-НИЕ Предпоч. мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. Кол-во в мл./бр.
1 BacT/ALERT FA Plus /или еквивалентно/ оп. от 100 бутилки по 30 мл. 20 60000
2 BacT/ALERT PF Plus /или еквивалентно/ оп. от 100 бутилки по 30 мл. 10 30000
3 BacT/ALERT FN Plus /или еквивалентно/ оп. от 100 бутилки по 30 мл. 1 3000
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 реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от произво
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Обявление за възложена поръчка

Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Контейнери за биологични отпадъци

Обособена позиция №: 2

29

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 Пластмасови контейнери
за биологични отпадъци
с капак /автоклавируеми/ - обем 5 л. бр. 300 300
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто 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 Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42
EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от
нотифициран орга
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

хематология

Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна

Обособена позиция №: 2

30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081

23/41

11/9/2020
Основен CPV код:

Обявление за възложена поръчка
1

33694000

Допълнителен CPV код: 1 2

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Моноклонални стандартни тест-серуми А,В,О 10 ml бр. комплекти 400 400
2. anti D серум fl. 80 80, 3. anti A1 серум fl. 5 5, 4. anti C серум fl. 4 4, 5. anti
E серум fl. 4 4, 6. anti c серум fl. 4 4, 7. anti e серум fl. 4 4, 8. anti Kell /или
еквивалентно/ fl. 4 4, 9 DiaClon ABO/ Rh for Patiens /или еквивалентно/ 1х12 10 10,
10 Dia Cell A,В,О /тест еритроцити/ 10 сс /или еквивалентно/ fl. 28 28, 11 Dia Cell І
+ ІІ /или еквивалентно/ комплекта 28 28, 12 IDK - Liss/Coombs /стандартно
хематологично изследване, представляващо агарозна карта, работеща на центрофуга//или
еквивалентно/ 1х12 160 160, 13 IDK - Liss/Coombs + ензимен тест /композиция от 3
микроепруветки в 1 карта, комбинация от ”Na Cl, ензимен тест” и „IDK - Liss/Coombs”,
за да се получат резултатите от двете изследвания заедно//или еквивалентно/ 1х12 140
140, 14 AГC /или еквивалентно/ / антиглобулинов серум / fl. 12 12
15 IDK - Na Cl /ензимен тест/или еквивалентно/ 1х12 130 130, 16 Diluent 1 /или
еквивалентно//бромелино
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ

Цена

Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор
Медика "Easy Blood Gas"
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 32

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Модул реактиви бр. 34 34, 2. Ежедневен почистващ разтвор оп. 5 5, 3. Хартия
бр.ролки 90 90, 4. Контроли за качество оп. от трите нива 20 20, 5. рСО2 електрод бр.
4 4, 6. рО2 електрод бр. 4 4, 7. рН електрод бр. 3 3, 8. Референтен електрод бр. 4 4
9. Шлаух за помпата бр. 4 4, 10. Пробоподавач бр. 2 2
11. Модул клапани бр. 2 2, 12. Капилярки бр. 5000 5000, 13 Приспособление за
почистване на игла бр. 7 7
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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.
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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Обявление за възложена поръчка

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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да
: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
Деклара
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Реактиви и консумативи за кръвно-газов и електролитен
анализатор Медика " EasyStat "
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция
№: 2 33

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Модул реактиви бр. 30 30,2. Ежедневен почистващ разтвор оп. 5 5, 3. Хартия
бр.ролки 90 90, 4. Контроли за качество оп. от трите нива 20 20, 5. рСО2 електрод бр.
4 4, 6. рО2 електрод бр. 4 4, 7. рН електрод бр. 3 3, 8. Референтен електрод бр. 4 4
9 Електрод К бр. 3 3, 10 Електрод Ca бр. 3 3
11 Електрод Na бр. 3 3, 12 Шлаух за помпата бр. 4 4, 13 Пробоподавач бр. 2 2, 14
Модул клапани бр. 2 2, 15 Капилярки бр. 15000 15000, 16 QC кит хематокрит Изи стат
оп. 40 40
17 Приспособление за почистване на игла бр. 7 7
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
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 сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицин
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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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 1
II.2.1) Наименование: 2

Консумативи за КГА "АБЛ" 825

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

34

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Промиващ разтвор АБЛ 825 бр. 80 80, 2. Калибриращ разтвор І бр. 30 30, 3.
Калибриращ разтвор ІІ бр. 14 14, 4. Хартия бр.ролки 120 120, 5. Почистващ разтвор с
ензимна добавка бр. 12 12, 6. Депротеинизиращ разтвор бр. 4 4, 7. Контроли 1,2,3,4
ниво бр.опаковки 15 15, 8. Калибриращ газ 1 бр. 14 14, 9. Калибриращ газ 2 бр. 12 12,
10. рН електрод бр. 2 2, 11 рО2 електрод бр. 2 2, 12 рО2 мембрана бр. 6 6, 13 рСО2
електрод бр. 2 2, 14 Мембрана /за рСО2 електрод/ бр. 5 5, 15 Референтен електрод бр.
2 2, 16 Мембрана за референтен електрод бр. 5 5, 17 Еднократен контейнер за отпадъци
бр. 45 45, 18 Шлаух за помпата бр. 3 3, 19 Капилярки за за кръвно-газов анализатор
"АВЛ"825 с Li hep. /или еквивалентно/ бр. 3 000 3 000, 20 Капачки за капилярки бр. 4
000 4 000, 21 Сa електрод бр. 2 2, 22 Gluc електрод бр. 2 2, 23 Мембрана за Na
електрод бр. 3 3, 24. К електрод бр. 2 2, 25. Мембрана за К електрод бр. 4 4, 26
Мембрана за Gluc електрод бр 5 5, 27 Мембрана за Са електрод бр. 4
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

изследвания

Реактиви и консумативи за хистологични и цитологични

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

36

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 10% Неутрално буфериран формалинов разтвор 1х10л. 34 оп. 340
2 Парафин, 56-58гр. На топ., гранулиран 1х5кг. 55 оп. 275
3 Ксилол хистологичен 1х10л. 34 оп. 340
4 Абсолютен алкохол /над 99%/ 1х5л. 25 оп. 125
5 Лепило за покривни стъкла със среден вискозитет 1х500мл 10 оп. 5000
6 Среда за замразяване подходяща за темп от -10 градуса 1х100мл. 10 оп. 1000
7 Ножчета за микротом/криостат, еднократни 1х50бр. 12 оп. 600
8 Декалциниращ разтвор 1х1000мл. 5 оп. 5000
9 Филтърна хартия 125мм. 1х100бр. 10 оп. 1000
10 Хематоксилин 1х1000мл. 8 оп. 8000
11 Еозин 1%-ен воден разтвор 1х1000мл. 6 оп. 6000
12 Сет за оцветяване по Ван Гизон /или еквивалнтно/ оп. от 100 теста 2оп. 2
13 Сет за оцветяване по ПАС/или еквивалнтно/ оп. от 100 теста 1оп. 100
14 Сет за оцветяване по Вайгерт /или еквивалнтно/ оп. от 100 теста 1оп. 1
15 Сет за оцветяване по Гомори /или еквивалнтно/ оп. от 100 теста 1оп. 1
16 Сет за оцветяване по Масон-Фонтана /или еквивалнтно/ оп. от 100 теста 1оп. 1
17 Сет за оцвет
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Затворена система за вземане на кръв и урина

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

37

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1. Вакуумна епруветка за вземане на кръв за СУЕ по Вестергрийн /или еквив./ за
статив,отчитане до 30 мин. 2,0 -3,0 мл.11 600-11 600, 2. Вакуум. епрув. - анализ за
коагулация- 2,0 -3,0 мл.-58 400-58 400, 3. Вакуум епрув. -за анализ на ЕДТА - 2,0
-3,0 мл.-101 000-101 000, 4.Вакуум епрув. -за изследване на серум 4.0-5.0 мл.-77 00077 000, 5. Вакум епрув.-за изследване на серум 6.0-8.0 мл-45 000-45 000, 6.Вакуумна
епрув. съдържаща натриев флуориoд и антикоагулант/калиев оксалат или сол на ЕДТА/-4
мл-2 000-2 000, 7.Вакуумна епрув. с антикоагулант/сол на ЕДТА или хепарин/- 7 мл-9
мл-2 000-2 000, 8.Вакуумна eпруветка с антикоагулант - за псевдотромбоцитопения -3-4
мл-1000-1000, 9.Микроепр. ЕДТА 200 мкл с дозираща капилярка-28 200-28 200, 10.
Микроепр. за СУЕ до 200 мкл в ком-кт с дозир. капилярка и пипета за отчитане-13 20013200, 1.Микроепрув. за сепариране на серум до 200 мкл. с гел, в к-кт с
дозир.капилярка- 2 200-2200, 12.Микроепрув. за серумен анализ до 200 мкл с клот-акти
II.2.5) Критерии за възлагане
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Критерий за качество: 1 2 20

НЕ
Тежест: 21

Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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 1
II.2.1) Наименование: 2

Консумативи за лаборатории

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33694000
Допълнителен CPV код: 1 2

Обособена позиция №: 2

38

LA21

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев” № 1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

1 Накрайници СИНИ за автоматични пипети бр. 35000 35000, 2 Накрайници ЖЪЛТИ за
автоматични пипети бр. 42000 42000, 3 Ланцети бр. 128000 128000, 4 Пипета пластмасова
3 мл. бр. 24200 24200, 5 Микроепруветки 0.5 бр. 25000 25000, 6 Ретикулоцити бр. 400
400
7 Епруветки епендорф /или еквивалентно/ 1.5 ml. бр. 22000 22000, 8 Предметни стъкла
26/76 бр. 4000 4000, 9 Предметни стъкла, двойно матирани 26х76мм 15000 15000, 10
Покривни стъкла 18/18 бр. 2800 2800, 11 Покривни стъкла 24х50мм бр. 20000 20000, 12
Епруветки стъклени 160/16 бр. 1000 1000, 13 Центрофужни пластмасови епруветки/10 ml/конични,за урина бр. 48000 48000, 14 Центрофужни пластмасови епруветки /50 ml./ бр.
1000 1000, 15 Епруветки стъклени 12/75 бр. 2400 2400
16 Стерилна пипета 1мл еднократна употреба бр. 3000 3000, 17 Стерилни епруветки с
капаче - 10 мл бр. 3000 3000.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на достав
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
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:
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Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:
Установена е динамична система за покупки: НЕ

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг:

НЕ

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 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 056-132119 (напр. 2015/S 123-123456) и Номер на обявлението в РОП: 965285 (напр.
123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура;
Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка:

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация:

НЕ

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/52 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

8

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

20/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА EООД

200600292

ж.к.Младост 2 ул.”Свети Киприян” № 44

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1799

Държава: България

tenders@marvena-dx.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 29748944

+359 29748940

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 272828.02
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №:

реактиви

2/20

Обособена позиция №: 2

3,4,5,9,10,11

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

28/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
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Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД

833101609

ул. Новозагорско шосе, бл.1 пк 441

Стара Загора

Електронна поща:

код NUTS:

BG344

Пощенски код:

6000

officesz@perfect-medica.com

Държава: България
Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 42610230

+359 42601585

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 121333.73
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/23 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

30

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

30/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

ДИАХЕМ ООД

115321600

ул. Преслав №15

Пловдив

Електронна поща:

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4000

n.velchev@diahem.com
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Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 32636195

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 57329.47
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/58 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

1,2

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

13/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД

130284625

бул. Витоша № 188, ет. 2, ап. 5

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1408

info@topdia.eu

Интернет адрес: (URL)

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29586493

+359 29586502

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
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на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 56976.88
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/64 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

6

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

15/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

ДИАСИСТЕМС ЕООД

200182932

ул. Христо Ценов № 10

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1407

info@diasystems.biz

Интернет адрес: (URL)

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 24214144

+359 28685161

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4968.75
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
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(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2/40 Обособена позиция №: 2 12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,26,27,29
за доставка на лабораторни реактиви
Поръчка №:

Наименование:

Договор

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

15/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

РИДАКОМ ЕООД

175040885

ул.Коломан №1, адм.сграда ОСК Славия

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1618

Държава: България

op@ridacom.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 29559998

+359 29586568

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 69829.20
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
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Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/90 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

34

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

20/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

БГ МЕД ООД

175366547

ж.к. Младост 2, ул.Свети Киприян №44

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1799

Държава: България

maria.nikolova@bgmed-ltd.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 29748944

+359 29748940

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 110092.29
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
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Поръчка №:

реактиви

Обособена позиция №:

2/26

2

32,33

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

13/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

АПР ООД

831572142

ул. Пчела № 6

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1618

Държава: България

apr@apr-bg.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 28551999

+359 28551999

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 69771
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №: 2/35 Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция:

37

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни реактиви

да
V.1) Информация относно невъзлагане
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Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

28/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

ЛАБДИАГНОСТИКА ООД

831308324

ж.к. Лагера бл.39, вх.1,ет.1, ап.1

София

код NUTS:

Електронна поща:

BG411

Пощенски код:

1612

Държава: България

labdiag@applet-bg.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 29501360

+359 29501360

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 90844
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №:

реактиви

2/2

Обособена позиция №: 2

7,18,20,36,38

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

13/10/2020 (дд/мм/гггг)
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V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Национален регистрационен номер: 2

831641528

ж.к.Младост 1, ул.Димитър Моллов, бл.28Б

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1750

info@mte-bg.com

Държава: България
Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 24627130

+359 24627128

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 56560.62
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Поръчка №:

реактиви

2/80

Обособена позиция №: 2

16,19,28

Наименование:

Договор за доставка на лабораторни

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

13/10/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 15 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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 1
Официално наименование:

204844550

ул.Бесарабия № 108В, ет. 1

Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

МЕДИКЛИМ ЕООД

София

код NUTS:

Електронна поща:

BG411

Пощенски код:

1517

Държава: България

office@mediclim.bg

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 24522930

+359 24518887

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 64620.14
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които
не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и:

НЕ

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=999081

39/41

11/9/2020

Обявление за възложена поръчка

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгл.чл.197 от ЗОП-Неприложимо.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/11/2020 (дд/мм/гггг)

Приложение Г1 - Обществени поръчки
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз
Директива 2014/24/EC
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32
от Директива 2014/24/EC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: НЕ
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата: (само за доставки) НЕ
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

НЕ

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия,
указани в директивата: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени съответствие със
строгите условия, указани в директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на
един от победителите в него: НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия: НЕ

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в
Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ
3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на
Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с
директивата (максимум 500 думи)

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне
ЗОП
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина::

НЕ
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За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки);: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП;: НЕ
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по
предложение на министъра на финансите;: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:: НЕ
Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или
на един от победителите в него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат
предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП;: НЕ
Процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и
първоначално обявените условия не са съществено променени;: НЕ
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска
от обичайните пазарни цени: НЕ
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на
условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП: НЕ
2. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП (максимум 500 думи)
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана
за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази
информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
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