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Изх. № ПД-03-94/08.04.2020 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

за провеждане на публичен жребий 

 

„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, гр. Стара Загора”,открита 

на основание Решение на Съвета на директорите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, 

гр.Стара Загора.  

 

Комисията за провеждане на открита процедура с предмет „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, гр. Стара Загора”, съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП, 

уведомява, че на 13.04.2020г. от 11:00 часа в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. д-р 

Ст.Киркович“ АД, на адрес гр. Стара Загора, ул. „Ген Столетов“2 ще се проведе публичен жребий 

за определяне на изпълнител при предложена най-ниска цена в две оферти на участници в 

Процедурата, за следните номенклатурни единицa, както следва: 

 

4.3 Накрайници за автоматични пипети 2 мл. 0,03     257,40     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.3 Накрайници за автоматични пипети 2 мл. 0,03     257,40     
Накрайници за автоматични пипет

и 2 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 

 

4.4 Накрайници за  автоматични пипети 3 мл. 0,03     257,40     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.4 Накрайници за  автоматични пипети 3 мл. 0,03     257,40     
Накрайници за  автоматични пипет

и 3 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 

 

4.5 Накрайници за автоматични пипети 5 мл. 0,03     234,00     
Promed ® безцветни наконечници 

тип  Gilson от 0 до 10 µl 
0,03     30,00     234,00     ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

4.5 Накрайници за автоматични пипети 5 мл. 0,03     234,00     
Накрайници за автоматични пипети 

5 мл. 
0,03     

AHN/ 

CAPP 
234,00     РИДАКОМ 

 

и за следната обособена позиция:  

56 56,1 
Anti 

Influenza 
252,00     1 512,00     Anti Influenza 220,00     VIRION SERION 1 320,00     РИДАКОМ 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОП №56 1 512,00       1 320,00       

56 56,1 
Anti 

Influenza 
252,00     1 512,00     

 

220,0000 220,00 1320,00 
НОВА ГРУП 

ИНВЕСТМЪНТ 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОП№ 56 1 512,00           1 320,00       
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Регламент за провеждане на публичен жребий: На заседанието на комисията имат право 

да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масова информация. Присъстващите се легитимират с 

документ за самоличност. Председателят на комисията обявява номенклатурата или 

обособената позиция с общи стойности, подлежащи на класиране съгласно утвърдената 

документация между класираните на първо място оферти. С два еднакви на външен вид билета 

се записват имената на участниците в жребия от Председателя на комисията, който поставя 

билетите в урна. Председателя на комисията предлага на един от присъстващите участници или 

член на комисията да извърши първото теглене, като изтегления билет се отваря и името на 

участника се оповестява и предлага за изпълнител. Тегли се втория билет и се оповестява името 

на участник. Комисията и представителят на участниците поставят подписите си на билетите, 

които остават неразделна част от протокола, обективиращ тегленето на жребия. 

 

 

 

 


