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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256620-2020:TEXT:BG:HTML

България-Стара Загора: Лабораторни реактиви
2020/S 106-256620

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 Стара Загора
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-2/

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 лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, 
клиника по обща и клинична патология, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология за 
дейността на „У
Референтен номер: 942360

II.1.2) Основен CPV код
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33696500 Лабораторни реактиви

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, 
клиника по обща и клинична патология, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология за 
дейността на „УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД за 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: 889 939.20 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Химикали за всички лаборатории
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, 
клиника по обща и клинична патология, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Автоматична пипета
Обособена позиция №: 2
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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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На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 имунохистохимия
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 китове за доказване на автоантитела с имунофлуоресценция
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 доказване на автоантитела с immunoblot
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 китове за доказване на автоантитела с ЕLISA
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Моноклонални антитела, консумативи и реактиви за имунофенотипизиране на левкоцити 
с флоуцитометър FC500. Номенклатурите да са съвместими за работа и компенсации на 
флуоресценциите.
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 13
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 за биохимичен анализатор Mindray BS 300
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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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На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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
Обособена позиция №: 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Експресни тестове
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Комплект за анализ на бъбречни конкременти
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 и консумативи за автоматичен уринен анализатор DIRUI H-800
Обособена позиция №: 21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480
Обособена позиция №: 22

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Система за дейонизирана вода Osmoseur plus
Обособена позиция №: 23

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 биохимичен анализатор Beckman Culther AU 480
Обособена позиция №: 24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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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На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 Simens Rapidpointe
Обособена позиция №: 26

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 ЕLECSYS 2010
Обособена позиция №: 27

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 биохимичен анализатор MINDRAY BS480
Обособена позиция №: 28

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Консумативи за биохимичен анализатор Mindray BS 480
Обособена позиция №: 29

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 31

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Филтри за пречистване на вода
Обособена позиция №: 32

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 PCR
Обособена позиция №: 33

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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
Обособена позиция №: 34

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 35

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Други дехидратирани хранителни среди
Обособена позиция №: 36

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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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На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Апаратни хемокултури за затворена систева Bactec
Обособена позиция №: 37

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Полуавтоматизирани панели за биохимична идентификация
Обособена позиция №: 38

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 Биохимични панели за бърза идентификация на гъби
Обособена позиция №: 39

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Други диагностикуми
Обособена позиция №: 40

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 41

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 42

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Други диагностикуми
Обособена позиция №: 43

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 44

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Други натоварени дискове
Обособена позиция №: 45

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Антибиотични дискове
Обособена позиция №: 46

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

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

30 / 45



ОВ/S S106
03/06/2020
256620-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 31 / 45

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 47

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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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На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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
Обособена позиция №: 48

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Аглутиниращи серуми и биопродукти
Обособена позиция №: 49

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 50

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Китове за диагностика на полово - предавани инфекции
Обособена позиция №: 51

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 кърлежови инфекции
Обособена позиция №: 52

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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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Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 вирусни хепатити
Обособена позиция №: 53

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 вродени инфекции
Обособена позиция №: 54

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Други китове за диагностика на бактериални и вирусни инфекции
Обособена позиция №: 55

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 №: 56

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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:
Конвенционални хемокултури
Обособена позиция №: 57

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
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:
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, 
Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология 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:
На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, като срокът на 
договора може да бъде удължен до 6 месеца, считано от изтичането му, като увеличението на стойността 
му стойността му не може да надхвърля 50 % от стойността, посочена в чл. 1 от сключения договор.

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 213-521885

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 №: 1,5,8,12,22,23,24

Наименование:
ОП № 1 „Химикали за всички лаборатории“; ОП № 5 „Предметни и покривни стъкла“; ОП № 8 „Реактиви, 
оцветители и специализирани консумативи за рутинна хистология“; ОП № 12 „Моноклонални антитела, 
консумативи и р...

03/06/2020 S106
https://ted.europa.eu/
TED

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

38 / 45

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521885-2019:TEXT:BG:HTML


ОВ/S S106
03/06/2020
256620-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 39 / 45

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
11/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: ж.к „Дружба 2“, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 83
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: aquachim@aquachim.bg 
Телефон:  +359 28075000
Факс:  +359 28075050
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: 444 179.70 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 2

Обособена позиция №: 11,16,17,19,40,51,55

Наименование:
ОП№11-Реактиви и китове за доказване на автоантитела с ЕLISA;ОП№16Уринни тест ленти; ОП№17 
Експресни тестове; ОП№19 Уринни тестове за наркотици;...

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
15/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ
Национален регистрационен номер: 000000001
Пощенски адрес: ул. ОЙТУЗ №47К
Град: Отопени
код NUTS: RO ROMANIA
Пощенски код: 0001
Държава: Румъния
Електронна поща: diagbg@novagroup.ro 
Телефон:  +359 885055357
Факс:  +359 885055357
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: 38 171.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 3

Обособена позиция №: 3,4,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50..

Наименование:
ОП № 3,4,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53,54,56 и 57.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
14/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: РИДАКОМ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175040885
Пощенски адрес: ж.к. Славия,ул. Коломан 1, адм. Сграда ОСК Славия, офис 217
Град: ГР. СОФИЯ
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: op@radicom.com 
Телефон:  +359 29559998
Факс:  +359 29559998
Интернет адрес: http://umbal-kirkovich.org/
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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: 179 543.42 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 4

Обособена позиция №: 27

Наименование:
ОП №27 - Реактиви за имунологичен анализатор ЕLECSYS 2010

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: ХРОНО ООД
Национален регистрационен номер: 130998890
Пощенски адрес: ж.к. София парк, Търговска зона, Сграда 16 Б, ет.2, офис 8
Град: СОФИЯ
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@chrono-bg.com 
Телефон:  +359 29505151
Факс:  +359 28159820
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: 104 078.83 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 5

Обособена позиция №: 2,3,4,46

Наименование:
ОП№2-Автоматична пипета; ОП№3-Пластмасови и други консумативи за всички лаборатории; ОП№4-
Връхчета за автоматични пипети; ОП№ 46-Антибиотични дискове.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
20/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200872196
Пощенски адрес: ул.Иван Богоров № 12, ет.2
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9002
Държава: България
Електронна поща: elpak@elpak.bg 
Телефон:  +359 52602360
Факс:  +359 52699060
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: 7 144.10 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 6

Обособена позиция №: 21

Наименование:
ОП№21 Реактиви и консумативи за автоматичен уринен анализатор DIRUI H-800.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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
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Официално наименование: ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
Национален регистрационен номер: 833101609
Пощенски адрес: ул. Новозагорско шосе, бл. 1, пк 441
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
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: 22 141.78 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 7

Обособена позиция №: 26

Наименование:
ОП №26 Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Simens Rapidpointe.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
26/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД
Национален регистрационен номер: 200600292
Пощенски адрес: ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян № 44
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: silvia.kirova@marvena-dx.com 
Телефон:  +359 29748969
Факс:  +359 29748969
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 460.80 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 8

Обособена позиция №: 2 и 14

Наименование:
ОП №2 Автоматична пипета; ОП №14 Реактиви и контр.материали за Д-димер за биохимичен анализатор 
Mindray BS 300.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
22/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: support@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: 36 937.34 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 9

Обособена позиция №: 9 и 10

Наименование:
ОП № 9 Реактиви и китове за доказване на автоантитела с имунофлуоресценция; ОП № 10 Китове за 
доказване на автоантитела с immunoblot.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката
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V.2.1) Дата на сключване на договора:
28/05/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 11
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: бул. Витоша №152, ет.2, ап.6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@gamidor.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: 33 282.23 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2020
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