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                                                                    BG-Стара Загора: 

Решение за откриване на процедура 

ID : 942364 

 
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 

47. Медицина 

 

Решение номер РД-10-763 от дата 31.10.2019 г.  

 

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 123535874 

BG344, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД,  

ул. Ген. Столетов 2,  

За: Силвина Христозова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 605443,  

E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg, Факс: 042 601125 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://umbal-kirkovich.org/. 

Адрес на профила на купувача (URL): 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)Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3)Основна дейност 

Здравеопазване 
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ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:  НЕ 
ІI.1)Вид на процедурата 

Открита процедура 

IІI: Правно основание 
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП 
 

IV: Поръчка 
IV.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 УМБАЛ „Проф. Д-р 

Ст. Киркович” АД 

IV.2)Обект на поръчката 

Доставки 

ІV.3)Описание на предмета на поръчката 

Периодична 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. Техническата спецификация включва 57 обособени 

позиции, подробно описани в Приложение №1 към документацията. Поръчката е за 

период от 24 месеца. 

ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 

околната среда 

НЕ 

IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 

със средства от ервопейските фондове и програми 

НЕ 

IV.6)Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

ДА 

IV.7)Прогнозна стойност на поръчката 



Стойност, без да се включва ДДС: 1362356.07 BGN 

IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ 
 

V: Мотиви 
V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект, която е 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 
 

VI: Одобрявам 
обявлението за оповестяване откриването на процедура 

документацията 
 

VII: Допълнителна информация 
VII.1)Допълнителна информация 

Срок на валидност на офертата - 180 календарни дни включително от крайния срок 

за подаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат 

срока на валидност на офертите до сключване на договор. Възложителят указва, че 

на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП ще отстрани от участие участник, чиято 

ценова оферти надвишава посочената от Възложителя в техническата спецификация 

пределна обща стойност на обособена позиция (№20 до №56 вкл.) и/или пределната 

обща стойност на отделна номенклатура (в обособ. позиции №1 до №19 вкл.). При 

наличие на основание по чл.54. ал.1 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т.1 и т.5, буква "а" от ЗОП 

участниците в процедурата ще бъдат отстранявани от участие в нея. У частник, за 

когото са налице тези обстоятелства, може да представи доказателства, че е 

предприел мерки за надеждност по чл.56 от ЗОП. Избраният за изпълнител на общ. 

поръчка представя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. 

Гаранцията е в размер на 4% от стойността на договора. Гаранцията се представя в 

една от следните форми: 1.1. парична сума; 1.2.банкова гаранция; 1.3. застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 
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VII.3)Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. 

изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 

процедурата - срещу решението за откриване и/или решението за промяна; 2. 

получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено 

- от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - 

срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът 

или участието на лицата в процедурата. 

VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение 

31.10.2019 г.  

 

 

VIII: Възложител 

VIII.1)Трите имена 

ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ, ДМ 

VIII.2)Длъжност 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 


