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България-София: Диагностични реактиви 

2018/S 047-103017 

Обявление за възложена поръчка 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Доставки 

Директива 2014/24/ЕС  

Раздел І: Възлагащ орган 

I.1)Наименование и адреси  

Министерство на здравеопазването 

000695317 

Пл. „Света Неделя” № 5 

София 

1000 

България 

Лице за контакт: Иван Бучов 

Телефон: +359 29301148 

Електронна поща: mailto:ibuctov@mh.government.bg?subject=TED 

Факс: +359 29301451 

код NUTS: BG411  

Интернет адрес/и: 

Основен адрес: https://www.mh.government.bg/ 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743535-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743536-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743537-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743538-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743539-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743540-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743541-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743542-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743543-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743544-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743545-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743546-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743547-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743548-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743549-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743550-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743551-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743552-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103017-2018:TEXT:BG:HTML#id4743553-VI.
mailto:ibuctov@mh.government.bg?subject=TED
https://www.mh.government.bg/


Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-diagni-

kons-za-spinvirusni-hepatiti-19/ 

I.2)Съвместно възлагане 

I.4)Вид на възлагащия орган  

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, 

включително техни регионални или местни подразделения 

I.5)Основна дейност  

Здравеопазване 

Раздел ІІ: Предмет 

II.1)Обхват на обществената поръчка 

II.1.1)Наименование:  

Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, 

сифилис и други сексуално предавани инфекции и за микроскопски и 

културелни изследвания за туберкулоза 

II.1.2)Основен CPV код  

33694000 

II.1.3)Вид на поръчка  

Доставки 

II.1.4)Кратко описание:  

Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, 

сифилис и други сексуално предавани инфекции по „Национална програма за 

превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република 

България 2017—2020 г.” и доставка на диагностикуми и консумативи за 

микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза по „Национална 

програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 

периода 2017—2020 г.“, включваща 19 самостоятелно обособени позиции. 

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: 178 325.72 BGN 

II.2)Описание 

II.2.1)Наименование:  

Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА/ HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат 

Обособена позиция №: 1 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-diagni-kons-za-spinvirusni-hepatiti-19/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-diagni-kons-za-spinvirusni-hepatiti-19/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-diagni-kons-za-spinvirusni-hepatiti-19/


Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции, съгласно. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Предметът на поръчката включва доставка на тестове за първична диагностика 

на СПИН ЕЛИЗА/HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат - до 60 000 броя. 

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:  

Тестове за експресна диагностика на HIV-1/HIV-2 Ат 

Обособена позиция №: 2 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за експресна диагностика на HIV-1/HIV-2 Ат — до 50 000 

броя. 

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:  

Тестове за първична диагностика на хепатит С — ЕЛИЗА Ат 

Обособена позиция №: 3 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  



33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатите В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за първична диагностика на хепатит С — ЕЛИЗА Ат — до 

20 000 броя. 

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:  

Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С — имуноблот 

Обособена позиция №: 4 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции, съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С — имуноблот 

— до 72 броя. 

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:  

Тестове за първична диагностика на хепатит В (HBsAg) — ЕЛИЗА 

Обособена позиция №: 5 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за първична диагностика на хепатит В (HBsAg) — ЕЛИЗА — 

до 25 000 броя. 

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:  

Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg 

Обособена позиция №: 6 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg — до 150 броя. 

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:  

Тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgM 

Обособена позиция №: 7 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgM — до 288 

броя. 

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:  

Тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgG 

Обособена позиция №: 8 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  



Доставка на тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgG — до 288 

броя. 

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:  

Тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgA 

Обособена позиция №: 9 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgA — до 288 

броя. 

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:  

Тестове за диагностика на сифилис (ТПХА) 

Обособена позиция №: 10 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 



Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на сифилис (ТПХА) — до 32 000 броя. 

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:  

Тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgM по 96 т 

Обособена позиция №: 11 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфеккции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgM по 96 

т — до 1920 броя. 

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:  

Тестове за диагностика на хламидия траховматис ЕЛИЗА IgA по 96 т 

Обособена позиция №: 12 



II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатит В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgA по 96 

т — до 960 броя. 

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:  

Тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgG 

Обособена позиция №: 13 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgG по 96 

т — до 1920 броя. 

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:  

Набор за изолиране на бактериална ДНК от цервикални и уретрални секрети и 

култури — тестове 200 в опаковка 

Обособена позиция №: 14 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на набор за изолиране на бактериална ДНК от цервикални и 

уретрални секрети и култури — тестове 200 в опаковка — до 3000 броя теста. 

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:  

Набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна верижна 

реакция в реално време — тестове 110 в опаковка 

Обособена позиция №: 15 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна 

верижна реакция в реално време — тестове 110 в опаковката — до 990 брой 

теста. 



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:  

Твърда среда — петри Tayer Marthin за културелно изследване на Neisseria 

gonorrhoea — петрита по 20 в опаковка 

Обособена позиция №: 16 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на твърда среда — петри Tayer Marthin за културелно изследване на 

Neisseria gonorrhoea — петрита по 20 в опаковка — до 60 брой петрита. 

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:  

Доставка на скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA — B 

5701 алел (при лечение с Абакавир) 

Обособена позиция №: 17 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 



Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA — B 

5701 алел (при лечение с Абакавир) — до 100 броя. 

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:  

Консумативи за работа с тестове по обособена позиция № 17 

Обособена позиция №: 18 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на консумативи за работа с тестове по обособена позиция № 17 — 

до 100 броя тестове. 

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:  



Доставка на предметни стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с 

дебелина = 1мм, в опаковка не по-голяма от 50 броя 

Обособена позиция №: 19 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове  

33694000 

II.2.3)Място на изпълнение  

код NUTS: BG411 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за СПИН, 

хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка:  

Доставка на предметни стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с 

дебелина = 1 мм, в опаковка не по-голяма от 50 броя — до 48 500 броя 

предметни стъкла. 

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 

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: 2017/S 154-319075 

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 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319075-2017:TEXT:BG:HTML


Поръчка №: РД-11-18 

Обособена позиция №: 1 

Наименование:  

Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА/HIV-1+HIV-2-Аг/Ат 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

19/01/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 2 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 

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  

„АА Медикъл България” ООД 

175155243 

Бул. „България” № 52 К, вх. А, ет. 4, ап. 10 

София 

1680 

България 

Телефон: +359 29623982 

Електронна поща: mailto:aamedicalbulgaria@gmail.com?subject=TED 

Факс: +359 29625386 

код NUTS: BG411  

Интернет адрес:http://www.aamedical.business.bg/ 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 

85 800.00 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 68 400.00 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-35 

Обособена позиция №: 2 

Наименование:  

Тестове за експресна диагностика на HIV-1/HIV-2 Ат 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

mailto:aamedicalbulgaria@gmail.com?subject=TED
http://www.aamedical.business.bg/


V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

30/01/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 4 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4 

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  

„Гамидир България” ООД 

831426123 

Ул. „13-ти март” № 11, ет. 1 

София 

1142 

България 

Телефон: +359 29814737 

Електронна поща: mailto:office@gamidor.bg?subject=TED 

Факс: +359 29633087 

код NUTS: BG411 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 

151 500.00 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 52 500.00 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-45 

Обособена позиция №: 3 

Наименование:  

Тестове за първична диагностика на хепатит С — ЕЛИЗА Ат 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

06/02/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 3 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3 

mailto:office@gamidor.bg?subject=TED


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  

„БГ Мед” ЕООД 

175366547 

ул. „Асен Златаров” № 10 

София 

1504 

България 

Телефон: +359 29748944 

Електронна поща: mailto:maria.nikolova@bgmed-ltd.com?subject=TED 

Факс: +359 29748940 

код NUTS: BG411 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 

30 200.00 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 25 600.00 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 4 

Наименование:  

Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит С — имуноблот 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 5 

Наименование:  

Тестове за първична диагностика на хепатит В (HBsAg) — ЕЛИЗА 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

mailto:maria.nikolova@bgmed-ltd.com?subject=TED


Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 6 

Наименование:  

Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-38 

Обособена позиция №: 7, 8 и 9 

Наименование:  

Тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgM; тестове за диагностика 

на токсоплазмоза ЕЛИЗА IgG; тестове за диагностика на токсоплазмоза ЕЛИЗА 

IgA 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

30/01/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 2 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 

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  

„Данс фарма” ЕООД 

130868975 

Ул. „Индустриална” № 11, Vassilev Business City, ет. 7 

София 

1505 

България 

Телефон: +359 29367079 

Електронна поща: mailto:info@danspharma.com?subject=TED 

Факс: +359 29366751 

код NUTS: BG411  

Интернет адрес:http://www.danspharma.com/ 

Изпълнителят е МСП: да 

mailto:info@danspharma.com?subject=TED
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V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 

093.12 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 093.12 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-22 

Обособена позиция №: 10 

Наименование:  

Тестове за диагностика на Сифилис 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

22/01/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 5 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5 

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  

„3 Мед” ЕООД 

121726311 

Ул. „Балчик”, бл. 8, вх. А, ет. 3, ап. 6 

София 

1612 

България 

Телефон: +359 29200066 

Електронна поща: mailto:info@3med.net?subject=TED 

Факс: +359 29200077 

код NUTS: BG411 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 

13 360.00 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 120.00 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

mailto:info@3med.net?subject=TED


Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-37 

Обособена позиция №: 11, 12 и 13 

Наименование:  

Тестове за диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgM по 96 т; тестове за 

диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgA по 96 т; тестове за 

диагностика на хламидия трахоматис ЕЛИЗА IgG по 96 т. 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

30/01/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 2 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 

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  

„Данс фарма” 

130868975 

Ул. „Индустриална” № 11, Vassilev Business City, ет. 7 

София 

1505 

България 

Телефон: +359 29367079 

Електронна поща: mailto:info@danspharma.com?subject=TED 

Факс: +359 29366751 

код NUTS: BG411  

Интернет адрес:http://www.danspharma/ 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 

12 028.80 BGN 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 028.80 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 14 

Наименование:  

mailto:info@danspharma.com?subject=TED
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Набор за изолиране на бактериална ДНК от цервикални и уретрални секрети и 

култури — тестове 200 в опаковка 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Поръчка №: РД-11-24 

Обособена позиция №: 15 

Наименование:  

Набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна верижна 

реакция в реално време — тестове 110 в опаковка 

Възложена е поръчка/обособена позиция: да 

V.2)Възлагане на поръчката 

V.2.1)Дата на сключване на договора:  

23/02/2018 

V.2.2)Информация относно оферти  

Брой на получените оферти: 3 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3 

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  

„Аквахим” АД 

200984964 

Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 83 

София 

1582 

България 

Телефон: +359 28075000 

Електронна поща: mailto:aquachim@aquachim.bg?subject=TED 

Факс: +359 28075050 

код NUTS: BG411  

Интернет адрес:http://www.aquachim.bg/ 

Изпълнителят е МСП: да 

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 

включва ДДС)  

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 

455.00 BGN 
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 583.80 BGN 

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 16 

Наименование:  

Твърда среда — петри Tayer Marthin за културелно изследване на Neisseria 

gonorrhoea — петрита по 20 в опаковка 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 17 

Наименование:  

Скриниращ амплификационен тест за установяване на HLA-B-5701 алел (при 

лечение с Абакавир) 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 18 

Наименование:  

Консумативи за работа с тестове по обособена позиция № 17 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 19 

Наименование:  

Доставка на предметни стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с 

дебелина 1 мм, в опаковка не по-голяма от 50 броя 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане  



Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били 

отхвърлени 

Раздел VІ: Допълнителна информация 

VI.3)Допълнителна информация: 

VI.4)Процедури по обжалване 

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията 

Бул. „Витоша” № 18 

София 

1000 

България 

Телефон: +359 29884070 

Електронна поща: mailto:cpcadmin@cpc.bg?subject=TED 

Факс: +359 29807315  

Интернет адрес:https://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:  

Жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от настъпване на някое от 

обстоятелствата, посочени в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

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

жалби 

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:  

07/03/2018 
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