Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

Министерство на

Национален регистрационен номер:

000695317

здравеопазването
Пощенски адрес:
Град:

пл. Света Неделя № 5

София

Лице за контакт:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

Ралица Калинова

Електронна поща:

rkalinova@mh.government.bg

1000

Държава:

България

Телефон:

+359 293013466

Факс:

+359 29301450

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha

https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-vaksiniza-izvrshvane-na-zadlzhitelni-/
Адрес на профила на купувача: (URL)

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в
сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки:

НЕ

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 II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на ваксини за извършване на задължителни
и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване
Референтен
номер: 2
на постекспозиционна профилактика и техническите средства за
приложението им, по 21 ОП
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

33651600

Допълнителен CPV код:

1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
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“, включваща двадесет и една
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: 2859180.00
Валута: BGN (Моля, посочете общата стойност на обществената
поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)

II.2) Описание

1

II.2.1) Наименование:

2

Ваксина срещу морбили, паротит,

рубеола
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33651600
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция №:

2

6

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:

Склада за съхранение на биопродукти, осигурявани от МЗ, гр. София, бул.
„Ген. Н. Столетов” № 44а и/или складовете за биопродукти на РЗИ с
адреси, посочени в Приложение № 2 на документацията.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола - до 270 000 дози.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество:

1 2 20

НЕ
Тежест:

Цена

21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
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

1

2
Спринцовка туберкулинова 1 сс с
монтирана игла 27 G x1/2

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33141310
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция №:

16

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:

Склада за съхранение на биопродукти, осигурявани от МЗ, гр. София, бул.
„Ген. Н. Столетов” № 44а и/или складовете за биопродукти на РЗИ с
адреси, посочени в Приложение № 2 на документацията.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Спринцовка туберкулинова 1 сс с монтирана игла 27 G x1/2 - до 1 000 000
бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество:

1 2 20

НЕ
Тежест:

Цена

21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
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

1

II.2.1) Наименование:

2

Спринцовка 2 сс трикомпонентни

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 33141310
Допълнителен CPV код:

Обособена позиция №:

2

17

1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение:

Склада за съхранение на биопродукти, осигурявани от МЗ, гр. София, бул.
„Ген. Н. Столетов” № 44а и/или складовете за биопродукти на РЗИ с
адреси, посочени в Приложение № 2 на документацията.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или
услуги или указване на потребности и изисквания)

Спринцовка 2 сс трикомпонентни - до 681 000 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество:
Цена

1 2 20

НЕ
Тежест:

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:

21

2

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 IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:
Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:
Установена е динамична система за покупки: НЕ

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг:

НЕ

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

2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 082-183472 (напр. 2015/S 123-123456) и Номер на обявлението в
РОП: 844220 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в
състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление
за поръчка: НЕ
IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна
информация: НЕ

Раздел V: Възлагане на поръчката

1

РД-11-374 Обособена позиция №: 2 6 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, по 21 ОП
Поръчка №:

Възложена е поръчка/обособена позиция:
да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

26/09/2018 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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

Официално наименование:
Пощенски адрес:

Национален регистрационен номер:

Стинг АД

2

116584586

бул. Александър Йорданов 6
Държава:

България

office.sofia@stingpharma.com

Телефон:

+359 297031

Интернет адрес: (URL)

Факс:

Град:

София

1

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

Електронна поща:

1592

+359 29703301

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2778750.00
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази
партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел V: Възлагане на поръчката

4

1

РД-11-387 Обособена позиция №: 2 16 и 17 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, по 21 ОП
Поръчка №:

Възложена е поръчка/обособена позиция:
да

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

02/10/2018 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 8
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

1

Екомет-90 ЕООД

Национален регистрационен номер:

2

130139003

ж.к. Овча Купел, ул. Крушовски връх № 40

София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1618

Електронна поща:

office@ekomet90.com

Интернет адрес: (URL)

Държава:

България

Телефон:

+359 29581211

Факс:

+359 29556154

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 80430.00
Валута: BGN
или
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази
партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Дял: %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация

2

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

София

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18
Пощенски код:

1000

Държава:

Габон

4

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL)

Телефон:

http://www.cpc.bg

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

Факс:

+359 29884070

+359 29807315

2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

2

