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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

 
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

Министерство на здравеопазването 
000695317 
площад „Света Неделя“ № 5 
София 
1000 
България 
Лице за контакт: Румяна Ставрева 
Телефон: +359 29301314 
Електронна поща: rstavreva@mh.government.bg 
Факс: +359 29301451 
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mh.government.bg/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-
medicinski-izdeliya-PUNPT/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

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

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи по
програма ПУНПТ и доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и
културелни изследвания за туберкулоза по НППКТ

II.1.2) Основен CPV код

33694000
II.1.3) Вид на поръчка

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

mailto:rstavreva@mh.government.bg?subject=TED
http://www.mh.government.bg/bg
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-medicinski-izdeliya-PUNPT/


Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за
нуждите на програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза“ и доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и
културелни изследвания за туберкулоза през 2018 г. във връзка с изпълнението на
Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република
БЪЛГАРИЯ за периода 2017—2020 г. по 40 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: 307 068.80 BGN
II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

Центрофужни епруветки
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33192500
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Центрофужни епруветки — конични, стерилни, прозрачни, градуирани, с добре
уплътняваща се винтова капачка, непротичаща при центрофугиране на 3 500
оборота, обем 50 ml, за еднократна употреба, не повече от 100 броя в опаковка,
количество 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:

Епруветки тип „Епендорф“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33192500
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Епруветки тип „Епендорф“- пластмасови, стерилни, с V образно дъно, с винтова
капачка с гумен уплътнител, с обем не по- малък от 1,5 мл. и не по-голям от 2
мл, градуирани, не повече от 200 броя в опаковка, количество до 5000 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:

Криоепруветки
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33192500
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Криоепруветки - пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с
обем 2 мл, градуирани, със стояща основа, не повече от 100 броя в опаковка,
количество до 2500 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:

Йозета
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Йозета за еднократна употреба, стерилни, тип бримка с обeм 10 ?l (без наличие
на бод), неогъващи се, в опаковка не повече от 20 броя, с дължина не по – малка
от 20 см., количество до 51000 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:



Пастьорови пипети
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Пастьорови пипети - стерилни, за еднократна употреба, вместимост 1 мл,
градуирани през 250 мкл., прозрачни, опаковани по единично, количество до
60000 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:

Микроцентрофужни термоустойчиви епруветки с обем 0,2 мл
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33192500
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Микроцентрофужни термоустойчиви епруветки с обем 0,2 мл, свободни от RNA-
за и DNA-за, с плосък капак, стерилни, с V-образно дъно, количество до 8000
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:

Стерилна дестилирана вода
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG



Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Стерилна дестилирана вода, ДНК и РНК чиста, за молекулярни изследвания, в
опаковка не по-голяма от 100 мл, количество до 2500 милитра

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:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 0.5-10 μl
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 0.5-10 μl, количество до 4800 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:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 10 - 100 μl
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 10 - 100 μl, количество до 10000 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:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 100 – 1000 μl
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с
обем 100 – 1000 μl, количество до 10000 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:

MIRU-VNTR типиращ кит и кит за сполиготипиране
Обособена позиция №: 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33694000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Номенклатура 13.1. MIRU-VNTR типиращ кит за Mycobacterium tuberculosis
complex с използване на 24 маркера, за не по-малко от 100 типирания 1 кит
Номенклатура 13. 2 Кит за сполиготипиране на M. tuberculosis, базиран на
полистиренови или магнитни сфери, за не по-малко от 100 типирания 1 кит

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:

Етилов алкохол
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

24322510
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Етилов алкохол - Чист за анализ 95 %, разфасовка не по-голяма от 1 литър,
количество до 140 литра.

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:

Чисти лекарствени субстанции за определяне чувствителност към към
противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за автоматизирана
система
Обособена позиция №: 23

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Номенклатура 23.1. Amikacin, чиста лекарствена субстанция за определяне
чувствителност към противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за
автоматизирана система, количество до 240 теста;
Номенклатура 23.2. Capreomycin, чиста лекарствена субстанция за определяне
чувствителност към противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за
автоматизирана система, количество до 240 теста;
Номенклатура 23.3. Ofloxacin, чиста лекарствена субстанция за определяне
чувствителност към противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за
автоматизирана система, количество до 240 теста;
Номенклатура 23.4. Kanamycin, чиста лекарствена субстанция за определяне
чувствителност към противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за
автоматизирана система, количество до 240 теста;



Номенклатура 23.5. Moxifloxacin, чиста лекарствена субстанция за определяне
чувствителност към противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред, за
автоматизирана система, количество до 240 тест

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:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици размер S26
Обособена позиция №: 26

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици, нестерилни, без пудра, с удебелен
материал на пръстите, за еднократна употреба размер S, количество до 25000
чифта.

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:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици размер М
Обособена позиция №: 27

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици, нестерилни, без пудра, с удебелен
материал на пръстите, за еднократна употреба размер М, количество до 25000
чифта.

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:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици размер L
Обособена позиция №: 28

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33140000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Нитрилови, хипоалергични ръкавици, нестерилни, без пудра, с удебелен
материал на пръстите, за еднократна употреба размер L, количество до 25000
чифта.

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:

Ин витро имунодиагностичен тест за доказване на туберкулозна инфекция в
изолирани лимфоцити от цяла кръв
Обособена позиция №: 30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33694000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Ин витро имунодиагностичен тест за доказване на IFN-gamma продукция от
изолирани мононуклеарни клетки след стимулация със специфичните антигени
ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis. Възможност за обработване на единични
проби. Време на извършване на теста – 24 часа. Специфичност ? 99 %.
Чувствителност:> 98 %. СЕ маркиран, количество до 456 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:

Бърз имунохроматографски тест за идентификация на M. tuberculosis комплекс
Обособена позиция №: 31

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33694000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Бърз имунохроматографски тест за идентификация на M. tuberculosis комплекс от
течни и твърди хранителни среди за откриване на MPT64 антигена, произвеждан
от M. tuberculosis комплекс, с резултат в рамките на 15 мин., количество до 3300
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:

Резервен комплект от 2 броя HEPA филтри.
Обособена позиция №: 32

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

39811200
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Резервен комплект от 2 броя HEPA филтри: входящ и изходящ за биологичен
кабинет клас II ESCO, модел AC2-4L1, количество до 10 комплекта.

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:

Китове за молекулярна диагностика



Обособена позиция №: 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33694000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

33.1. Кит за молекулярна диагностика на минимум 6 вида в M. tuberculosis
complex, вкл. BCG, от култура - до 192 теста;
33.2. Кит за молекулярна диагностика на допълнителни минимум 16 вида
aтипични микобактерии - до 192 теста;
33.3 Кит за молекулярна диагностика на минимум 13 вида най- често срещани
клинично значими aтипични микобактерии от култура - до 288 теста;
33.4. Кит за молекулярна диагностика на M. tuberculosis complex от белодробен
клиничен материал и култура с определяне едновременно на резистентност към
Rifampicin и Isoniazid - до 960 теста;
33.5. Кит за молекулярна диагностика на M. tuberculosis комплекс от белодробен
клиничен материал и култура с определяне на резистентност към
Флуорохинолони и/или Аминогликозиди/Циклични - до 192 теста;
33.6. Кит за молекулярна диагностика на M. avium complex, M abscessus complex
и M. chelonae от култура и определяне на резистентност към макролиди и
аминогликозиди - до 192 теста;
Всички китове, следва да включват:
ДНК олигонуклеотид

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:

Дезинфектант за плотове и повърхности
Обособена позиция №: 34

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

24455000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Дезинфектант за плотове и повърхности концентрат, за дезинфекция на плотове
и повърхности. Да не съдържа алдехиди и хлор. Да е концентрат за изготвяне на
работен разтвор; да съчетава миещо и дезинфекциращо действие; да е ефективен
в ниски концентрации, да не се инактивира от органична материя, да е с
недразнещ аромат; да е с широк спектър на действие: бактерицидно
(включително туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие
(HBV, HCV, HIV). Да не уврежда материалите, от които са направени различните
видове повърхности, доказана съвместимост с линолеум, PVC, синтетични и



акрилни материали, гума, неръждаема стомана, алуминий, хромирани части. Да е
предназначен единствено за дезинфекция на повърхности. Разфасовка не по-
голяма от 5 л., количество до 1000 литра.

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:

Дезинфекционен разтвор за дезинфекция на ръце
Обособена позиция №: 35

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33741300
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Дезинфекционен разтвор за дезинфекция на ръце на алкохолна основа без да
съдържа хлорхексидин, с доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,
вирусоцидно, фунгицидно действие, Да има кратка експозиция и остатъчно
действие. Да е хипоалергичен, със съдържание на омекотяващи кожата съставки,
разфасовка не по-голяма от 5 л., количество до 1000 литра.

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:

Защитни еднократни медицински престилки
Обособена позиция №: 36

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

35113400
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Здравни заведения и офиси на подполучатели на Програмата на територията на
цялата страна.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Защитни еднократни медицински престилки, нестерилни, от плътен нетъкан
текстил, с дълги ръкави, с плетен маншет, подходяща както за мъже, така и за
жени, със задно затваряне (завързване, закопчаване или прехлупване), количество
до 20000 броя.



Раздел ІV: Процедура

Раздел V: Възлагане на поръчката

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

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: 2018/S 075-166689
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

Поръчка №: №РД-11-311
Обособена позиция №: 33
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

23/08/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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

„Л.К.Б. — България“ ЕООД 
121250645 
ул. „Проф. М. Бичев“ № 1 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 29434374 
Електронна поща: lkb.bg@lkb.eu 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166689-2018:TEXT:BG:HTML
mailto:lkb.bg@lkb.eu?subject=TED


Раздел V: Възлагане на поръчката

Раздел V: Възлагане на поръчката

Факс: +359 29461585 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.lkb.eu
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 117 552.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: Договор № РД-11-322
Обособена позиция №: 30
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

28/08/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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

„Диагностик Имиджинг“ ООД 
130099103 
ул. „Каймакчалан“ № 1 
София 
1000 
Габон 
Телефон: +359 29442290 
Електронна поща: diamging@meddimage.com 
Факс: +359 294422916 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.meddimage.com
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 33 698.40 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: № РД-11-319
Обособена позиция №: 26,27,28 и 36
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

28/08/2018

http://www.lkb.eu/
mailto:diamging@meddimage.com?subject=TED
http://www.meddimage.com/


Раздел V: Възлагане на поръчката

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

„Софарма Трейдинг“ АД 
103267194 
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет. 12 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 28133660 
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg 
Факс: +359 28133666 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.sopharmatrading.bg
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 500.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: Договор № РД-11-326
Обособена позиция №: 3,8,10,12,31 и 32
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

29/08/2018
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

„Данс Фарма“ ЕООД 
130868975 
ул. „Индустриална“ № 11, Василев бизнес сити, ет. 7 
София 
1505 
България 
Телефон: +359 29367079 
Електронна поща: info@danspharma.com 
Факс: +359 29367792 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.danspharma.com

mailto:office@sopharmatrading.bg?subject=TED
http://www.sopharmatrading.bg/
mailto:info@danspharma.com?subject=TED
http://www.danspharma.com/


Раздел V: Възлагане на поръчката

Раздел V: Възлагане на поръчката

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 90 432.20 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: №РД-11-328
Обособена позиция №: 34 и35
Наименование:

Договор за доствака
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

30/08/2018
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

„Медицинска техника инженеринг“ ООД 
831641528 
жк. „Младост“ 1, бл. 28 Б 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 24617123 
Електронна поща: info@mte-bg.com 
Факс: +359 24617128 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.mte-bg.com
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 800.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: РД-11-336
Обособена позиция №: 1,2,9 и 13
Наименование:

Догово за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

03/09/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

mailto:info@mte-bg.com?subject=TED
http://www.mte-bg.com/


Раздел V: Възлагане на поръчката

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

„Биомед фючар“ ЕООД 
131279289 
ж.к. „Студентски град“, бл. 7А, ет. 5, ап. 46 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 29433363 
Електронна поща: biomed@netbg.com 
Факс: +359 29433132 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.netbg.com
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 660.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: РД-11-337
Обособена позиция №: 14
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

03/09/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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

„Булмар МЛ“ ООД 
131148628 
ул. „Пирин“ № 32 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 28558345 
Електронна поща: office@bulmarml.bg 
Факс: +359 25885543 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.bulmarml.bg
Изпълнителят е МСП: да

mailto:biomed@netbg.com?subject=TED
http://www.netbg.com/
mailto:office@bulmarml.bg?subject=TED
http://www.bulmarml.bg/


Раздел V: Възлагане на поръчката

Раздел V: Възлагане на поръчката

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 376.20 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: РД-11-342
Обособена позиция №: 23
Наименование:

Договор за доствка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

07/09/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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

„Диамед“ ООД 
121062052 
ул. „Жолио Кюри“ № 48 
София 
1000 
България 
Телефон: +359 29621755 
Електронна поща: tenders@diamed.bg 
Факс: +359 29621753 
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.diamed.bg
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Поръчка №: РД-11-346
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Договор за доставка
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

11/09/2018
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

mailto:tenders@diamed.bg?subject=TED
http://www.diamed.bg/


Раздел VІ: Допълнителна информация

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

„Елпак — Лизинг“ ЕООД 
103506445 
ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2 
Варна 
9000 
България 
Телефон: +359 52602360 
Електронна поща: elpak@elpak.bg 
Факс: +359 52699060 
код NUTS: BG331
Интернет адрес: www.elpak.bg
Изпълнителят е МСП: да

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

включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 550.00 BGN
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

VI.3) Допълнителна информация:

Настоящото обявление за възложена поръчка се отнася до сключените договори,
посочени по-горе, с които е възложена настоящата обществена поръчка.

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: cpcadmin@cpc.bg 
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

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

VI.4.3) Подаване на жалби
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

20/09/2018
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