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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

     по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 

 

 

 ОТНОСНО: Освобождаване на гаранции за участие по обществена поръчка с 

предмет: „Сключване на рамково споразумение за доставка на ваксини за 

задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на 

постекспозиционна профилактика за съответните години през срока на действие на 

споразумението“ 

 

 На основание чл. 62, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗОП, оригиналите на банкови гаранции за 

участие по обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за 

доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, 

биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за съответните 

години през срока на действие на споразумението“ са върнати срещу подпис на 

представител на участниците, както следва: 

на участника “АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90” ЕООД за позиции №1 и №7 на 03.04.2015 г. – един 

брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №1 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №7 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №2 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №6 на 13.05.2015 г. – два броя; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №9 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №11 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №14 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №16 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “СТИНГ” АД за позиция №17 на 13.05.2015 г. – един брой; 

на участника “ГЛАКСОСМИТКЛАЙН” ЕООД за позиции №№1, 5 и 7 на 14.05.2015 г. – 

един брой; 

на участника “ХИМИМПОРТ ФАРМА” АД за позиции №№ 1, 5 и 7 на 13.05.2015 г. – един 

брой; 
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