
ОВ/S S20
28/01/2022
47852-2022-BG

1 / 5

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47852-2022:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2022/S 020-047852

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

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

Официално наименование: МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова-Икономист ОПМ
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Телефон:  +359 44611778
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

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

II.1.1) Наименование:
“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно 
лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД "

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

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.2) Описание

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

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

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

28/01/2022 S20
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/


ОВ/S S20
28/01/2022
47852-2022-BG

2 / 5

Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес : гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

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

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или 
концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири 
години:

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

Раздел ІV: Процедура
IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 130-318959

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

Обособена позиция №: 17

Наименование:
Доставка на КРЪВНИ ЛИНИИ

V.2) Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1) Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
26/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
Национален регистрационен номер: 122055819
Пощенски адрес: бул. Руски № 191
Град: гр.Етрополе
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2180
Държава: България
Електронна поща: office@etropal.eu 
Телефон:  +359 72063422
Факс:  +359 72067098
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на 
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 102 600.00 BGN

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

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти - LA13

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове
33181520 Консумативи за бъбречна диализа - LA13

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес : гр.Сливен, ул. 
„Криволак“ №13.

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
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Вид Обем на запълване Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. -
АВ комплект. 161 мл 24 компл./ Оп. 10000 компл.
Fresenius-вен.чорап 30 мм
АВ комплект. 161мл 24 компл./ Оп 26000 компл.
- Fresenius-вен.чорап 22 мм.
Специфични технически изисквания-1. Да са съвместими с тип апарати " Frezenius ", с каквито е 
оборудвано отделението по Хемодиализа.2.Да осигуряват провеждането на безопасно диализно 
лечение. 3. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.4.Да 
бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент (6,36 мм). 5. Да бъде обозначен диаметърът 
на венозния чорап 30 мм, 22мм. 6.Да се съчленяват надеждно с хемодиализаторите.7.Наличие на 
клампи на краищата на артериалните и венозните линии.8.Инфузионна система с накрайник тип „спайк“. 
9.Наличие на сак за събиране на запълващия физиологичен серум.Периодично повтарящи се доставки 
по предварителни заявки

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или 
концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири 
години:

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се 
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 102 600.00 BGN

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
Национален регистрационен номер: 122055819
Пощенски адрес: бул. Руски № 191
Град: Етропал
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2180
Държава: България
Електронна поща: office@etropal.eu 
Телефон:  +359 72063422
Факс:  +359 72067098
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Цените на предлаганите медицински изделия по Обособена позиция № 17 : Медицинско изделие - 
КРЪВНИ ЛИНИИ, посочени в Спецификацията по т.1.1. от Договора /Приложение № 1/ се изменят, както 
следва:
- Система за хемодиализа „Fresenius-30mm” – 3,80 лв. (три лева и осемдесет стотинки) без включен ДДС;
- Система за хемодиализа „Fresenius-22mm” – 3,80 лв. (три лева и осемдесет стотинки) без включен ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, 
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
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Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на 
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
А) Непредвидимото значително увеличение на цените на основни суровини, стоки и материали, ползвани 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изработка и доставка на стоките предмет на Договор от 26.06.2020г., сключен 
в изпълнение на Решение № РД – 08-252/19.05.2020г., на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински – Сливен“ АД, настъпили в резултат на многократното завишаване на цената на 
електрическата енергия от месец октомври 2021г. до дата на сключване на настоящия Анекс дадоха 
основание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поиска индексиране на цените, при които е сключен договора с оглед 
разпоредбите на чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 307 от ТЗ.
Б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ добросъвестно осъзнаващ невъзможността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да продължи 
да изпълнява своите задължения по Договор от 26.06.2020г., при спазване на принципите на 
справедливостта се съгласи с предложените с Писмо с изх. № 04/11.01.2022г., депозирано от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ индексации.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни 
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във 
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 102 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 107 730.00 BGN
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