България-София: Ваксини
2017/S 086-167682
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: Ваня Миткова
Телефон: +359 29301-350
Електронна поща: vmitkova@mh.government.bg
Факс: +359 29301-451
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mh.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduripo-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-vaksini-za-2017-g/
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 ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации,
биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и техническите средства за
приложението им за 2017 г.
II.1.2)Основен CPV код
33651600
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:
„Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации,
биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и техническите средства за
приложението им за 2017 г.“, включваща ваксини и биопродукти в 8 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: 19 322 666.67 BGN

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Склад за съхранение на биопродукти, осигурявани от МЗ, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 44а.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
„Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б“ до 180 000
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
Прогнозните срокове на доставките и количества: април 2017 — 36 000; юни 2017 — 36 000; август
2017 — 36 000; октомври 2017 — 36 000; декември 2017 — 36 000.
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651600
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Склад за съхранение на биопродукти, осигурявани от МЗ, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 44а.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
„Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б“ —
до 214 000 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
Прогнозните срокове на доставките и количества: април 2017 — 43 000; юни 2017 — 42 000; август
2017 — 43 000; октомври 2017 — 43 000; декември 2017 — 43 000.
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 019-031458
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-11-129
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/04/2017
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
„ГлаксоСмитКлайн“ ЕООД
131159254
бул. „Цариградско шосе“ № 115 Г, ет. 9
София
1784
България
Телефон: +359 29531-034
Електронна поща: vesselina.i.russeva@gsk.com
Факс: +359 29505-605
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: 12 841 783.34 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 554 666.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-11-132
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/04/2017

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
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София
1756
България
Телефон: +359 28133-660
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Факс: +359 28133-666
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: 7 201 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 768 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
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:
02/05/2017

