ОВ/S S147
01/08/2019
361482-2019-BG

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

1 / 19

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361482-2019:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Медицински консумативи
2019/S 147-361482
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
119502733
бул. „Христо Ботев №1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор „Маркетинг“
Телефон: +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Факс: +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5)

Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно
лечение в отделение по хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен

II.1.2)

Основен CPV код
33140000 - LA13

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции и медицински изделия/консумативи,
обособени в 9 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.
II.1.6)

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

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 562 691.09 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Calcitriol — перорална форма
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на лекарствен продукт A11CC04 — Calcitriol — перорална форма капс. за нуждите на
отделение по хемодиализа

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Paricalcitol 1 mcg — перорална форма
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на лекарствен продукт H05BX01 — Paricalcitol 1 mcg — перорална форма табл.,за нуждите на
отделение по хемодиализа
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II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml — парентерална форма
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на лекарствен продукт H05BX01— Paricalcitol 5 mcg/ml, amp 1 ml— парентерална форма, за
нуждите на отделение по хемодиализа

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Erythropoietin — бързодействащ 2000Е — парентерална форма
Обособена позиция №: 4

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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Доставка на лекарствен продукт B03XA01 — Erythropoietin — бързодействащ 2000Е — парентерална
форма шприц за нуждите на отделение по хемодиализа
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт Erythropoietin -бързодействащ 3000Е — парентерална форма, шприц
Обособена позиция №: 5

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Erythropoietin — бързодействащ — 4000Е — парентерална форма
Обособена позиция №: 6

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
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Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Darbepoetin alfa — 40 mcg — парентерална форма
Обособена позиция №: 7

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Darbepoetin alfa — 60 mcg — парентерална форма
Обособена позиция №: 8

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
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код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Mimpara 30 mg х 28 бр. — перорална форма
Обособена позиция №: 9

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Mimpara 30 mg х 30 бр. — перорална форма
Обособена позиция №: 10

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
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33140000 - LA13
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Sevelamer 800 mg — перорална форма
Обособена позиция №: 11

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Лекарствен продукт — Parsabiv 2,5 mg/ 0,5 ml — парентерална форма
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Обособена позиция №: 12
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — хемодиализатори, стерилизирани с пара
Обособена позиция №: 13

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание
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II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — хемодиализатори, стерилизирани с етилен диоксид, гама-лъчи и други видове
Обособена позиция №: 14

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — хемодиализатори с мембрана полинефрон
Обособена позиция №: 15

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не
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II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — кръвни линии
Обособена позиция №: 16

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — фистулни игли
Обособена позиция №: 17

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не
II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — апирогенни филтри
Обособена позиция №: 18

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — дезинфекционни разтвори
Обособена позиция №: 19

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: не
II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — катетри за временен съдов достъп
Обособена позиция №: 20

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие — постоянни тунелизирани катетри
Обособена позиция №: 21

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен на
адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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,, гр. Сливен

II.2.5)

Критерии за възлагане
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Цена
II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 049-112084

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/3
Обособена позиция №: 1,7,8
Наименование:
Доставка на лекарствени продукти продукти, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в
отделение по хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194

01/08/2019
S147
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

13 / 19

ОВ/S S147
01/08/2019
361482-2019-BG

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

14 / 19

ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София
1756
България
Телефон: +359 28133660
Електронна поща: office@sopharmatraiding.bg
Факс: +359 28133666
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.sopharmatrading.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 104 857.92 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/8
Обособена позиция №: 2,3,4,5,6,9,10,11,12
Наименование:
Доставка на лекарствени продукти, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в отделение по
хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, търговски център „Боила“, ет. 5
София
1138
България
Телефон: +359 29175552
Електронна поща: tenders@meden.bg
Факс: +359 29175538
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.medex.bg
Изпълнителят е МСП: да
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V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146 108.34 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/83
Обособена позиция №: 13
Наименование:
Доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в отделение по
хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Медекс“ ООД
131268894
ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, търговски център „Боила“, ет. 5
София
1138
България
Телефон: +359 29175552
Електронна поща: tenders@medex.bg
Факс: +359 29175538
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.medex.bg
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 159 133.33 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/37
Обособена позиция №: 14
Наименование:
Доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в 0тделение по
хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. Л„ъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София
1756
България
Телефон: +359 28133660
Електронна поща: office@sopharmatraiding.bg
Факс: +359 28133666
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.sopharmatraiding.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 19 912.50 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/44
Обособена позиция №: 15,16,17,20
Наименование:
Доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в отделение по
хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД
130928543
кв. „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 48, ет. 5
София
1000
България
Телефон: +359 29200123
Електронна поща: info@dutchmed.bg
Факс: +359 29200384
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 82 400.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/43
Обособена позиция №: 18,19
Наименование:
Доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в отделение по
хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
107516166
ул. „Любен Каравелов“ № 26, ет. 4
Габрово
5300
България
Телефон: +359 66804540
Електронна поща: Head.office@fmc-bg.com
Факс: +359 66806169
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код NUTS: BG322
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 40 079.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2/21.10
Обособена позиция №: 21
Наименование:
Доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в отделение
по хемодиализа на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, медицинско изделие — постоянни
тунелизирани катетри
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
16/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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
„Истлинк България“ ЕООД
115573932
бул. „Шести септември“ № 87
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 32644588
Електронна поща: Eastlink_pv@mail.orbitel.bg
Факс: +359 32642706
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 200.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон: +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Факс: +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2019
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