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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: Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД Национален регистрационен номер: 127521758

Пощенски адрес: ул.Васил Априлов 63

Град: Шумен код NUTS: BG333 Пощенски код: 9700 Държава: България

Лице за контакт: Жанета Донева Телефон: +359 54800832

Електронна поща: zop@oncocenter.org Факс: +359 54800313

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.oncocenter.org

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.oncocenter.org/site/00979-2020-0005/

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 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: Възложител по смисъла на чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по приложение 1 за нуждите на „КОЦ
— Шумен“ ЕООД

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 33140000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
Доставки

II.1.4) Кратко описание:  
Периодични доставки на медицински изделия, консумативи и реактиви за период от 18 месеца по предварителни писмени
заявки за нуждите на лечебния процес в „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД - гр. Шумен, съгласно условията на Закон за обществените
поръчки, ППЗОП и документацията за участие.

https://www.aop.bg/static/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.oncocenter.org/
http://www.oncocenter.org/site/00979-2020-0005/


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: 259001.43      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 Общо болничен консуматив Обособена позиция №: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 33140000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
Място на доставяне на стоките по предстоящия договор до краен получател – болнична аптека, при “КОЦ-Шумен” ЕООД -
гр.Шумен, ул.”В. Априлов”63

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособена позиция № 1 - Общо болничен консуматив, съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП и включва 190(сто и деветдесет)
номенклатури. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатури, включена в Обособена позиция №1.
За обособена позиция №1, от номенклатури с №№1.1. до №1.190 включително, се представя каталог за номенклатурите, за
които участника подава оферта. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 – 177 003,92 лв. без включено ДДС.
стойността на предвижданата опция до 6 месеца, е в размер на 59 001,31 лв. без ДДС. 
Обща стойност за Обособена позиция №1, с включена опция е в размер на 236 005,23 лв. без ДДС. 
Неоферирането по някоя от номенклатурите, включени в Обособена позиция №1, за която кандидата участва, не е
основание за отстраняването на същия от участие в процедурата. 
Оценяването и класирането на участниците се извършва по отделни номенклатури от Обособена позиция №1, въз основа на
критерий: “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

да

Описание на опциите:  
включена опция за удължаване на срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора
Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински
изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на
процедурите и сключването на нов договор.

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 Хирургични медицински изделия Обособена позиция №: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 33140000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
Място на доставяне на стоките по предстоящия договор до краен получател – болнична аптека, при “КОЦ-Шумен” ЕООД -
гр.Шумен, ул.”В. Априлов”63

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособена позиция №2 - Хирургични медицински изделия, съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП и включва общо 50/петдесет /
номенклатури. Обособена позиция №2 е разделена на номенклатури от 2.1 до 2.50 включително. Прогнозна стойност на
обособена позиция № 2 – 12918,21. без включено ДДС. стойността на предвижданата опция до 6 месеца, е в размер на
4306,07 лв. без ДДС. 
Обща стойност за Обособена позиция №2, с включена опция е в размер на 17224,28 лв. без ДДС. 
Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатури от Обособена позиция №2. Неоферирането на някоя
от номенклатурите, включени в Обособена позиция №2 не е основание за отстраняване от участие. Оценяването и
класирането на участниците по Обособена позиция № 2 се извършва по отделни номенклатури от Обособена позиция №2,
въз основа на критерий: “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  



Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

да

Описание на опциите:  
включена опция за удължаване на срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора
Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински
изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на
процедурите и сключването на нов договор.

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 Медицински изделия за ендоскопска и конвенционална хирургия Обособена позиция №: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 33190000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
Място на доставяне на стоките по предстоящия договор до краен получател – болнична аптека, при “КОЦ-Шумен” ЕООД -
гр.Шумен, ул.”В. Априлов”63

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособена позиция № 3- Медицински изделия за ендоскопска и конвенционална хирургия, съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП
и включва общо 17/ седемнадесет /номенклатури. Обособена позиция №3 е разделена на номенклатури от 3.1 до 3.17
включително. Прогнозна стойност на обособена позиция №3 – 54 964,85 лв. без включено ДДС, стойността на
предвижданата опция до 6 месеца, е в размер на 18321,62 лв. без ДДС. 
Обща стойност за Обособена позиция №3, с включена опция е в размер на 73286,47 лв. без ДДС. 
Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатури от Обособена позиция №3 съобразено с
характеристиките посочени в техническата спецификация към документацията. Оценяването и класирането на участниците
по Обособена позиция № 3 се извършва по отделни номенклатури от Обособена позиция №3, въз основа на критерий: “НАЙ-
НИСКА ЦЕНА”.

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

да

Описание на опциите:  
включена опция за удължаване на срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора
Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински
изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на
процедурите и сключването на нов договор.

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 хистология и цитология Обособена позиция №: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 33696500      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
Място на доставяне на стоките по предстоящия договор до краен получател – болнична аптека, при “КОЦ-Шумен” ЕООД -
гр.Шумен, ул.”В. Априлов”63

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособена позиция № 4- Реактиви и консумативи за хистология и цитология, съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП и включва
общо 80/осемдесет/ номенклатури . Обособена позиция №4 е разделена на номенклатури. Прогнозна стойност на обособена
позиция №4 –28 476,73/двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева 73 ст./без включено ДДС.
стойността на предвижданата опция до 6 месеца, е в размер на 9 492,24 лв. без ДДС. 
Обща стойност за Обособена позиция №4, с включена опция е в размер на 37 968,97 лв. без ДДС. 
Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатури от Обособена позиция №4 съобразено с
характеристиките посочени в техническата спецификация към документацията. Оценяването и класирането на участниците
по Обособена позиция № 4 се извършва по отделни номенклатури от Обособена позиция №4, въз основа на критерий: “НАЙ-
НИСКА ЦЕНА”.



II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

да

Описание на опциите:  
включена опция за удължаване на срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора
Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински
изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на
процедурите и сключването на нов договор.

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 Клинична лаборатория Обособена позиция №: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 33696500      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG333 
Основно място на изпълнение:  
Място на доставяне на стоките по предстоящия договор до краен получател – болнична аптека, при “КОЦ-Шумен” ЕООД -
гр.Шумен, ул.”В. Априлов”63

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Обособена позиция №5 – Реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, съгласно чл. 30, ал.1 от ППЗОП и включва
общо 99/деветдесет и девет /номенклатури. Обособена позиция №5 е разделена на номенклатури. Прогнозна стойност на
обособена позиция №5 – 78 640,55 лв. /седемдесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет лева 55 ст./ без включено
ДДС стойността на предвижданата опция до 6 месеца, е в размер на 26 213,52 лв. без ДДС. 
Обща стойност за Обособена позиция №5, с включена опция е в размер на 104 854,07 лв. без ДДС. 
Оценяването и класирането на участниците по Обособена позиция № 5 се извършва по отделни групи апарати, както са
описани в техническата спецификация, въз основа на критерий: “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:

да

Описание на опциите:  
включена опция за удължаване на срока на договора до 6 месеца, в случай, че при изтичане на срока на договора
Възложителят по обективни причини не е успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на медицински
изделия, консумативи и реактиви, настоящият договор продължава да е в сила до окончателното приключване на
процедурите и сключването на нов договор.

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 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: НЕ 
Установена е динамична система за покупки: 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 113-273755 (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП: 981712 (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 №: 167    Обособена позиция №: 2 4   Наименование: Реактиви и консумативи за хистология и цитология с номенклатури: 4.4, 4.20,
4.26;
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: 10/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Ди Ем Джи Клиник Национален регистрационен номер: 2 131246570

Пощенски адрес: гр. София, ул.Ивайло № 31 А, ет. 2, ап. 7

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: dmgclinic@abv.bg Телефон: +359 878502002

Интернет адрес: (URL) http://dmgclinic.com/ Факс: +359 29520924

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: 288.50      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 №: 163    Обособена позиция №: 2 1,2,3   Наименование: ОП 1 номенклатури:
1.152,1.153,1.156,1.157,1.158,1.159,1.160,1.166,1.167,1.168,1.169,1.170,1.171,1.172,1.173,1.174,1.175,1.178,1.179,1.180;
продължава в раздел VI

http://dmgclinic.com/


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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Екос Медика ЕООД Национален регистрационен номер: 2 831029075

Пощенски адрес: София, ул. Голям Братан 8

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: ecosmedica@ecosmedica.com Телефон: +359 24914088

Интернет адрес: (URL) https://ecosmedica.com/ Факс: +359 24914087

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: 110585.80      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 №: 161    Обособена позиция №: 2 1   Наименование: Номенклатура 1.80
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Инфомед ЕООД Национален регистрационен номер: 2 121155656

Пощенски адрес: София бул Витоша №81

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: office@infomed.bg Телефон: +359 24891700

https://ecosmedica.com/


Интернет адрес: (URL) https://infomed.bg/ Факс: +359 24918818

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: 936.00      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 №: 169    Обособена позиция №: 2 1 и 2   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.117, 1.147, 1.161,1.162; ОП 2 номенклатури: 2.39,
2.41
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: 10/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Ка-М Медикъл ЕООД Национален регистрационен номер: 2 130517990

Пощенски адрес: София, ул. Братя Чакрин № 10

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: ka_m_op@abv.bg Телефон: +359 28625453

Интернет адрес: (URL) https://ka-m.bg/ Факс: +359 28625462

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: 9672.62      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 №: 168    Обособена позиция №: 2 5   Наименование: ОП 5 номенклатури:
5.76,5.77,5.78,5.79,5.80,5.82,5.83,5.84,5.85,5.86,5.87,5.88,5.89,5.90,5.91,5.92,5.93,5.94,5.95,5.96
Възложена е поръчка/обособена позиция:

https://infomed.bg/
https://ka-m.bg/


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: 10/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Лабекс инженеринг ООД Национален регистрационен номер: 2 175152005

Пощенски адрес: София, ул. Адам Мицкевич № 4В

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: administration@labex-bg.com Телефон: +359 24410114

Интернет адрес: (URL) http://labex-bg.com/ Факс: +359 28620999

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: 19403.32      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 №: 159    Обособена позиция №: 2 5   Наименование: ОП 5 номенклатури: 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38,
5.39, 5.40, 5.41, 5.42
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Медиклим ЕООД Национален регистрационен номер: 2 204844550

Пощенски адрес: София ул. Басарабия №108Б ет. 1

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: office@mediclim.bg Телефон: +359 24522930

http://labex-bg.com/


Интернет адрес: (URL) http://www.mediclim.bg/ Факс: +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: 20952.79      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 №: 157    Обособена позиция №: 2 1,2,4,5   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.28, 1.29, 1.31, 1.35, 1.36, 1.38, 1.50, 1.58,
1.59, 1.60, 1.62, 1.73, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143,
1.144, 1.182,
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Медицинска техника инженеринг ООД Национален регистрационен номер: 2 831641528

Пощенски адрес: адрес гр. София, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 28Б

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: info@mte-bg.com Телефон: +359 24627127

Интернет адрес: (URL) https://mte-online.com/ Факс: +359 28620999

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: 31675.07      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 №: 162    Обособена позиция №: 2 1 и 5   Наименование: ОП 1 номенкалтури: 1.27, 1.33, 1.44, 1.45, 1.47, 1.48, 1.67, 1.96; ОП 5
номенкалтура 5.99
Възложена е поръчка/обособена позиция:

http://www.mediclim.bg/
https://mte-online.com/


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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: PCP EOOД Национален регистрационен номер: 2 121706547

Пощенски адрес: София ул.Виктор Григорович № 3

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: office@rsr-bg.com Телефон: +359 8519070

Интернет адрес: (URL) www.rsr-bg.com Факс: +359 29515932

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: 16304.33      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 №: 158    Обособена позиция №: 2 1, 2 и 4   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18,
1.19, 1.20, 1.21,1.22, 1.23, 1.25, 1.34, 1.41, 1.43, 1.71, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82,1.83, 1.84, 1.85,
1.91
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Софарма трейдинг ЕООД Национален регистрационен номер: 2 103267194

Пощенски адрес: София ул. Лъчезар Станчев №5

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

http://www.rsr-bg.com/


Електронна поща: ofiice@sopharmatrading.bg Телефон: +359 28133660

Интернет адрес: (URL) http://www.sopharmatrading.bg/index_BG.html Факс: +359 218133666

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: 19597.50      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 №: 164    Обособена позиция №: 2 1 и 2   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.118; ОП 2 номенклатури: 2.40, 2.42
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Уелкеър ЕООД Национален регистрационен номер: 2 203947490

Пощенски адрес: София ул. Якубица № 19

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: info@wellcare.bg Телефон: +359 28603192

Интернет адрес: (URL) http://www.wellcare.bg Факс: +359 28603192

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: 5223.00      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 №: 166    Обособена позиция №: 2 1 и 5   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.24, 1.26, 1.30, 1.39,
1.40, 1.57, 1.61, 1.97, 1.100, 1.119,1.120, 1.123, 1.124, 1.145, 1.150; ОП 5 ном.: 5.98
Възложена е поръчка/обособена позиция:

http://www.sopharmatrading.bg/index_BG.html
http://www.wellcare.bg/


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: 10/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Хелмед България ЕООД Национален регистрационен номер: 2 130477290

Пощенски адрес: София ул. цар Симеон бл. 20, вх.1, ет.1, ап.3

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: helmedsf@yahoo.com Телефон: +359 29291411

Интернет адрес: (URL) https://helmedbg.com/ Факс: +359 24174293

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: 8190.10      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 №: 160    Обособена позиция №: 2 4   Наименование: ОП 4 номенклатури: 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.78.
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Омнимед ООД Национален регистрационен номер: 2 121438533

Пощенски адрес: София ул. Царица Елеонора № 9

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: omnimed@techno-link.com Телефон: +359 29555404

https://helmedbg.com/


Интернет адрес: (URL) www.omnimed.bg Факс: +359 29555404

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: 2938.00      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 №: 156    Обособена позиция №: 2 1 и 2   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.13, 1.14, 1.15, 1.49, 1.51, 1.52, 1.55, 1.56, 1.63,
1.65, 1.66, 1.68, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.107, 1.110, 1.113,
1.131,2.11,2.13,2.15,2.16,2.17,2.21,2.34,2.44,2.45
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: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Б.Браун медикал Национален регистрационен номер: 2 175016820

Пощенски адрес: София бул. Христофор Колумб №64

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: polina.pavlova@bbraun.com Телефон: +359 28076755

Интернет адрес: (URL) https://www.bbraun.bg/bg.html Факс: +359 29753999

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: 11463.40      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 №: 165    Обособена позиция №: 2 1, 4 и 5   Наименование: ОП 1 номенклатури: 1.125, 1.126, 1.149, 1.151; ОП 4: 4.39; ОП 5:
5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27
Възложена е поръчка/обособена позиция:

http://www.omnimed.bg/
https://www.bbraun.bg/bg.html


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: 10/11/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 17 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17 (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: Елпак лизинг ЕООД Национален регистрационен номер: 2 200872196

Пощенски адрес: Варна ул. Иван Богоров № 12

Град: Варна код NUTS: BG331 Пощенски код: 9000 Държава: България

Електронна поща: elpak@elpak.bg Телефон: +359 52602360

Интернет адрес: (URL) http://www.elpak.com/ Факс: +359 52699060

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: 1771.00      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

продължение към д-р №157 ОП1: 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189,; ОП2: 2.26, 2.27; ОП4: 4.1, 4.2, 4.3,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25,
4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.41, 4.42, 4.79; ОП5: 5.5, 5.6, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46,5.47,5.48,
5.49,5.50,5.51,5.52,5.53,5.54,5.55,5.56,5.57,5.58,5.59,5.60,5.61,5.62,5.63,5.64,5.65,5.97; 
продължение към д-р. № 163 ОП2: 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.18, 2.19, 2.35,2.36, 2.38; ОП 3: 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.17, 
продължение към д-р. №158 ОП 1: 1.92,1.93,1.95,1.98,1.99; ОП2: 2.10,2.12,2.14; ОП 4: 4.40 
продължение към д-р. № 156 ОП 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50

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

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg%20 Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

http://www.elpak.com/
http://www.cpc.bg%20/


Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

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

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: 30/11/2020 (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 

 
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


