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България-Стара Загора: Лабораторни реактиви
2019/S 217-532318
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД
Национален регистрационен номер: 123535874
Пощенски адрес: ул. „Ген. Столетов“ № 2
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Силвина Христозова
Електронна поща: mbalad_sz_zop@mail.bg
Телефон: +359 42605443
Факс: +359 42601125
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://umbal-kirkovich.org/
Адрес на профила на купувача: http://umbal-kirkovich.org/%D0%B4%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи, необходими за кл. имунология, к-ка по обща и
клинична патология, клинична лаб-я и лаб-я по микробиология за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Ст.
Киркович“ АД

II.1.2)

Основен CPV код
33696500
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II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, клиника по обща и клинична патология,
клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, по обособени позиции за дейността на „УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович“ АД. Обществената поръчка се разделя на 63 (шестдесет и три) обособени
позиции. Поръчката е за период от 24 месеца.

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: 693 207.85 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Реактиви и китове за доказване на автоантитела с имунофлуоресценция
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
„УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД — гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, клиника по обща и клинична патология,
клинична лаборатория и лаборатория по микробиология по обособени позиции за дейността на „УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович“ АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител, договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
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Китове за доказване на автоантитела с immunoblot
Обособена позиция №: 2
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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 ревматологична диагностика (ЕLISA)
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
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II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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 диагностика на тромбози (ЕLISA)
Обособена позиция №: 4

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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
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II.2.1)

Наименование:
Китове за диагностика на туберкулоза (ЕLISA)
Обособена позиция №: 5

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви, химикали, консумативи за подготовка на имунологични анализи
Обособена позиция №: 6

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,

11/11/2019
S217
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

5 / 50

ОВ/S S217
11/11/2019
532318-2019-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

6 / 50

Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Пластмасови и други консумативи за всички лаборатории
Обособена позиция №: 7

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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

11/11/2019
S217
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

6 / 50

ОВ/S S217
11/11/2019
532318-2019-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

7 / 50

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Предметни и покривни стъкла за всички лаборатории
Обособена позиция №: 8

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви за имунохистохимия
Обособена позиция №: 9

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:

11/11/2019
S217
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

7 / 50

ОВ/S S217
11/11/2019
532318-2019-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

8 / 50

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви, оцветители и специализирани консумативи за рутинна хистология
Обособена позиция №: 10

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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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:
Химикали и реактиви за всички лаборатории
Обособена позиция №: 11

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Стъклени пособия за всички лаборатории
Обособена позиция №: 12

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
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II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Пластмасови и други консумативи за всички лаборатории
Обособена позиция №: 13

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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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:
Предметни и покривни стъкла за всички лаборатории
Обособена позиция №: 14

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Консумативи за кл. химичен анализатор MINDRAY BS 300
Обособена позиция №: 15

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
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Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви за хематологичен анализатор ABBOTT "Cell dyn" 1700
Обособена позиция №: 16

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
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изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Реактиви за хематологичен анализатор Diagon 60
Обособена позиция №: 17

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви за хематологичен анализатор Emerald Abbott
Обособена позиция №: 18

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
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код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви за оцветяване на кръвни натривки
Обособена позиция №: 19

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
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Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Консумативи за кръвногазов анализатор
Обособена позиция №: 20

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Кръвногазов анализатор Eschweiier Combiline
Обособена позиция №: 21

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500
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II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Radiometer ABL 800
Обособена позиция №: 22

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
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Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Реактиви за автоматичен коагулометър Compact X на BЕ и и полуавтоматичен коагулометър Amelung
KC4A
Обособена позиция №: 23

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактив за фибриноген за автоматичен коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен коагулометър
Amelung KC4A
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Обособена позиция №: 24
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви и контр.материали за Д-димер
Обособена позиция №: 25

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
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Цена
II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Полуколичествени тестове за фибринолиза
Обособена позиция №: 26

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
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Консумативи за автоматичен коагулометър Compact X BE и полуавтоматичен коагулометър Amelung
KC4A
Обособена позиция №: 27
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Консумативи за полуавтоматичен коагулометър Amelung KC4A
Обособена позиция №: 28

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
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Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Уринни тест ленти за уринен анализатор Combiscan 100
Обособена позиция №: 29

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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
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II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Експресни тестове
Обособена позиция №: 30

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Комплект за анализ на бъбречни конкременти
Обособена позиция №: 31

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Уринни тестове за наркотици
Обособена позиция №: 32

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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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:
Реактиви за автоматичен глюкоанализатор Biosen C
Обособена позиция №: 33

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Връхчета за автоматични пипети
Обособена позиция №: 34

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
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II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Еднократни консумативи за хематология
Обособена позиция №: 35

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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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:
Лабораторна стъклария
Обособена позиция №: 36

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Еднократни пластмасови консумативи
Обособена позиция №: 37

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
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Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Парафилм
Обособена позиция №: 38

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
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изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Ланцети
Обособена позиция №: 39

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение

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:
Химикали
Обособена позиция №: 40

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
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код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви и консумативи за автоматичен уринен анализатор DIRUI H-800
Обособена позиция №: 41

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

11/11/2019
S217
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

29 / 50

ОВ/S S217
11/11/2019
532318-2019-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

30 / 50

Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Комплект камери за изследване на уринен седимент
Обособена позиция №: 42

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Sysmex XS-1000i
Обособена позиция №: 43

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500
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II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Консумативи за кръвногазов анализатор Radiometer ABL 800
Обособена позиция №: 44

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
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Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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:
Консумативи за автоматичен глюкоанализатор Biosen C
Обособена позиция №: 45

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Консумативи за имунологичен анализатор Tosoh AIA 360
Обособена позиция №: 46

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
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33696500
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Консумативи за кръвногазов анализатор Eschweiier Combiline
Обособена позиция №: 47

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.
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 затворена система за псевдотромбоцитопения
Обособена позиция №: 48

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Реактиви за имунологичен анализатор Tosoh AIA 360
Обособена позиция №: 49
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II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Баркод ленти за принтери Bradher P-touch QL560
Обособена позиция №: 50

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена
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II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Таблетки за омекотяване на вода
Обособена позиция №: 52

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Дехидратирани хранителни среди
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Обособена позиция №: 53
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Готови за употреба хранителни среди
Обособена позиция №: 54

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
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Цена
II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Биохимични панели за бърза идентификация на Коринебактерии
Обособена позиция №: 55

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
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Други диагностикуми
Обособена позиция №: 56
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Диагностика на менингити
Обособена позиция №: 57

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
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II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
Газ-генериращи системи
Обособена позиция №: 58

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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
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II.2.1)

Наименование:
Реактиви
Обособена позиция №: 59

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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:
MIC
Обособена позиция №: 60

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
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Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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 диагностика на полово - предавани инфекции
Обособена позиция №: 61

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение.

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
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II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Китове за диагностика на кърлежови инфекции
Обособена позиция №: 62

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение

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 диагностика на дихателни инфекции
Обособена позиция №: 63

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33696500

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
Доставката на всички медицински изделия и консумативи се извършва в склада на болничната аптека на
УМБАЛ "Проф. д -р Ст.Киркович"АД-гр.Стара Загора,ул.„Ген.Столетов"№2

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
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Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология,
Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология по обособени позиции за дейността на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович” АД.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на
ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие
изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на
допълнително споразумение

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: 2019/S 011-021042

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 №: 1
Обособена позиция №: 10,11,14,29
Наименование:
ОП № 10 „Реактиви, оцветители и спец. консумативи за рутинна хист-я“ — ном. № 10.1, 10.2, 10.3,
10.7, 10.11, 10.13, 10.14, 10.23; ОП № 11 „Химикали и реактиви“ — 11.1, 11.2; ОП № 14 „Предм. и
покрив.стъкла“ — 14.3; ОП № 29.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
09/10/2019
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V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: „Аквахим“ АД
Национален регистрационен номер: 200984964
Пощенски адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: aquachim@aquachim.bg
Телефон: +359 28075000
Факс: +359 28075000
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14 675.85 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2
Обособена позиция №: 9,14
Наименование:
От ОП № 9 Реактиви за имунохистология - Номенклатури № 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9; от ОП № 14
Предметни и покривни стъкла - 14.1.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
09/10/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: ОМНИМЕД ООД
Национален регистрационен номер: 121438533
Пощенски адрес: УЛ. ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА № 9
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Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: omnimed@techno-link.com
Телефон: +359 29555404
Факс: +359 29555404
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 359.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 3
Обособена позиция №: 16,17,23,43
Наименование:
ОП №16-Реактиви за хематологичен анализатор ABBOTT "Cell dyn" 1700;ОП №17-Реактиви за
хематологичен анализатор Diagon 60; ОП№23, ОП№43.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
11/10/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
Национален регистрационен номер: 130284625
Пощенски адрес: бул. Витоша №188, ет.2, ап.5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@topdia.eu
Телефон: +359 29586493
Факс: +359 29586502
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 70 422.07 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 4
Обособена позиция №: 10,14,37,42,53
Наименование:
Номенклатура №10.18, 10.22; 14.2; ОП№37-Еднокр. пластмасови консумативи; ОП №42; ОП №53 Дехидратирани хранителни среди.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
14/10/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: ОПТИМ Ко. ООД
Национален регистрационен номер: 175055104
Пощенски адрес: ГР. София, ул. Ат. Далчев 1, вх. Б
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: optim@omega.bg
Телефон: +359 28720538
Факс: +359 28720538
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 330.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 5
Обособена позиция №: 3,10
Наименование:
Обособена позиция № 3 Китове за ревматологична диагностика (ЕLISA); Обособена позиция № 10
Ножчета за еднократна употреба за микротом/ криостат - номенклатура 10.20 и 10.21.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
29/10/2019
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V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 831426123
Пощенски адрес: район Триадица, ул. 13 март №11
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@gamidоr.bg
Телефон: +359 29814737
Факс: +359 29633087
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 982.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 6
Обособена позиция №: 18
Наименование:
Обособена позиция № 18 -Реактиви за хематологичен анализатор Emerald Abbot
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
15/10/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: БУЛМАР МЛ ООД
Национален регистрационен номер: 131148628
Пощенски адрес: КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ. ПИРИН 32
Град: СОФИЯ
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код NUTS: BG412
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@bulmarml.bg
Телефон: +359 28501050
Факс: +359 28558543
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 551.63 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 7
Обособена позиция №: 13,15,20,21,22,24,27,28,33,39,44,45,46,47 и 49
Наименование:
ОП№13-Пластмасови и др. консумативи-ном.13.1; Обособени позиции
№15,20,21,22,24,27,28,33,39,44,45,46,47 и 49.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
01/11/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
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: ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
Национален регистрационен номер: 833101609
Пощенски адрес: ул. Новозагорско шосе, блок 1, П.К. 441
Град: СТАРА ЗАГОРА
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: officesz@perfect-medica.com
Телефон: +359 42610230
Факс: +359 42601585
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 567 887.30 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и
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VI.3)

Допълнителна информация:

VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.срс.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:
Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП.
Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата — срещу
решението за откриване и/или решението за промяна;
2. получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл
срокът за извършване на съответното действие — срещу действия или бездействия на възложителя, с
които се възпрепятства достъпът или участието на лицата в процедурата.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2019
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