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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/bg/ 

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-

zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-diagn-i-konsumativi-za-mikrosk-2016/ 

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 микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза през 

2016 година за нуждите на „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБ““. 

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 микроскопски и културелни изследвания за туберкулоза през 

2016 година за нуждите на „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България за периода 2016-2020 г.”, включваща 4 обособени позиции“. 

II.1.6)Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да 
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II.2)Описание 

II.2.1)Наименование: 

Доставка на предметни стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с дебелина = 1 мм, в опаковка не по-

голяма от 50 бр. 

Обособена позиция №: 3 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове 

33140000 

II.2.3)Място на изпълнение 

код NUTS: BG 

Основно място на изпълнение:  

Списък на крайните получатели на диагностикумите и консумативите за туберкулоза през 2016 година, съгласно 

Приложение № 1 към документацията за участие. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка: 

Предметни стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с дебелина = 1 мм, в опаковка не по-голяма от 50 

бр. — 48 500 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 

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: 2016/S 189-338061 

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:338061-2016:TEXT:BG:HTML


Обособена позиция №: 3 

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: 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) е издадено Решение № РД-11-124 от 21.4.2017 г. за прекратяване на обособена позиция № 3 „Предметни 

стъкла, с двустранно матиран край за надписване, с дебелина = 1 мм, в опаковка не по-голяма от 50 бр., част от 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопски и културелни 

изследвания за туберкулоза през 2016 година за нуждите на „Национална програма за превенция и контрол на 

туберкулозата в Република България за периода 2016-2020 г.““. Обособената позиция е прекратена на 

основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като в определения от възложителя краен срок за получаване на 

оферти за участие, не е подадена нито 1 оферта. Предвид обстоятелството, че 10-дневният срок за обжалване 

на решението е изтекъл на 2.5.2017 г., на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП настоящето обявление за възлагане 

на поръчка се изпраща за публикуване. 

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: 

03/05/2017 
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