
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД 116503980
Пощенски адрес:
ул. Коста Петров № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Разград BG324 7200 BG
Лице за контакт: Телефон:
д-р Нели Тиханова-лекар ординатор в 
Клинична лаборатория; Виктор Викторов-
юрисконсулт

+359 879110357/ +359 
885251530

Електронна поща: Факс:
mbal@bogytec.com +359 84628468
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mbal-razgrad.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-
07-18-15-31/116-00757-2020-0007

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

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия 
включващи лабораторни тестове, реактиви и консумативи за нуждите на 
клиничната лаборатория „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград” АД– ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 
Видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата 
спецификация (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Техническа спецификация), което е 
неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)  Информация относно обособените позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 497500.00
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са  
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за имунологичен анализатор ”Аdvia Centaur cp”
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 76.
Не включването дори на едно изследване от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апарата е затворена система и работи с оригинални реактиви, 
произведени от производителя на апарата

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Mатериали и консумативи за имунологичен анализатор „AIA 360/600”
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 139.
Не включването дори на едно изследване от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апарата AIA 360/600 e затворена система и работи с 
оригинални реактиви, произведени от производителя на апарата

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за биохимичен анализатор „DIMENSION XPAND” и 
“DIMENSION EXL””
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 148.
Не включването дори на едно изследване от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратите са затворена система и работят с оригинални 
реактиви произведени от Siemens Healthcare Diagnostics.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„ЕНЗИМИ”
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 13.
ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително да се предоставят програми за автоматичен 
биохимичен анализатор BA-400 и Siemens Dimension EXL/Xpand.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Субстрати”
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2. 
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 13.
ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително да се предоставят програми за автоматичен 
биохимичен анализатор BA-400 и Siemens Dimension EXL/Xpand.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Имунохимия”
Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 14.
ЗАБЕЛЕЖКА: Задължително да се предоставят програми за автоматичен 
биохимичен анализатор BA-400 и Siemens Dimension EXL/Xpand.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за кръвно-газов анализатор ”ABL-835 Flex”
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 32. 
Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
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основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратът е затворена система и работи с оригинални реактиви, 
произведени от производителя на апарата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за уринен анализатор”Clinitek Status plus”
Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 7.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратът е затворена система и работи с оригинални реактиви, 
произведени от производителя на апарата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 7



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за автоматичен хематологичен анализатор BC-
5800”
Обособена позиция №:  
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 12.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратът е затворена система и работи с оригинални реактиви 
снабдени с баркодове от фирмата производител.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали за хематологичен анализатор- "Medonic"-M серия”
Обособена позиция №:  
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 6. Не 
включването дори на един артикул от обособената позиция в техническото 

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 8



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

предложение и ценовото предложение за тази позиция е основание за 
отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратаът е затворена система и работи с оригинални реактиви 
снабдени с баркодове от фирмата производител.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за коагулометър „BFT II”
Обособена позиция №:  
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 18. Не включването дори на един артикул от обособената позиция 
в техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апаратът е затворена система и работи с оригинални реактиви, 
произведени от производителя на апарата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 9



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за апарат "ACL 7000"
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 21. 
Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали за глюкоанализатор- „BIOSEN C-line"”
Обособена позиция №:  
²

13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща номенклатури с поредни номера от 1 до 12. 

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
"Тестове за анализатор за бързи тестове "GETEIN 1100"
Обособена позиция №:  
²

14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи за апарата с 
поредни номера от 1 до 5. Не включването дори на един артикул от 
обособената позиция в техническото предложение и ценовото предложение 
за тази позиция е основание за отстраняване на кандидата от 
процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 11



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Затворена система за взимане на кръв”
Обособена позиция №:  
²

15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция включва пълен набор от необходими медицински 
изделия с поредни номера от 1 до 18. Не включването дори на един 
артикул от обособената позиция в техническото предложение и ценовото 
предложение за тази позиция е основание за отстраняване на кандидата от 
процедурата.
ИЗИСКВАНИЯ:
1 ПРИ ЕДИНИЧНО ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА 
ОБИКНОВЕНА БОЛНИЧНА
ИГЛА БЕЗ АДАПТЕР/ХОЛДЕР.
2. МИКРОЕПРУВЕТКИТЕ ЗА КАПИЛЯРНА КРЪВ ДА СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
КАЛИБРИРАНА КАПИЛЯРКА И
ПОДХОДЯЩО ДВОЙНО КАПАЧЕ.
3. В ОФЕРТАТА ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ МОСТРИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА 
ИЗДЕЛИЯ ПО ВСИЧКИ,
ГОРЕПОСОЧЕНИ 18 ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Латексови проби”
Обособена позиция №:  
²

16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 12
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 4.
Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Тест за окултни кръвоизливи”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща един артикул.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 13



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Хеликобактер пилори в изпражнения”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща един артикул

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Хеликобактер пилори в серум"
Обособена позиция №:  
²

19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 14



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща един артикул.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Изследване на урина”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 9. Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 15



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
”Контролен материал за ензими; субстрати; електролити; белтъци; липиди 
и калибратори за тях”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 3. Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ИЗИСКВАНИЯ:
1. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КАЛИБРАТОРИТЕ ДА СА ОТ ЧОВЕШКИ ПРОИЗХОД.
2. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ЗА ЕНЗИМИ , СУБСТРАТИ, ПРОТЕИНИ, ЛИПИДИ И 
ЕЛЕКТРОЛИТИ) ДА СЪДЪРЖАТ ДАННИ МИНИМУМ ЗА 40 ПОКАЗАТЕЛЯ.
3. В ЛИСТОВКАТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ СЪОТВЕТНИЯ КОНТРОЛЕН МАТЕРИАЛ ДА Е 
ОБЯВЕНА ПРИЦЕЛНАТА СТОЙНОСТ Х И ОБЯВЕНО ± 1 S D.
4. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РАЗЛИЧНИ РУТИННИ МЕТОДИ.
5. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД.
6. ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ МОСТРИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА КОНТРОЛНИ 
МАТЕРИАЛИ И КАЛИБРАТОР, ПРИДРУЖЕНИ С ЛИСТОВКА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ СТОЙНОСТИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Контроли и калибратори за протеини”
Обособена позиция №:  
²

22

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 16



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 9. Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
ИЗИСКВАНИЯ:
1. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КАЛИБРАТОРИТЕ ДА СА ОТ ЧОВЕШКИ ПРОИЗХОД.
2. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ЗА ЕНЗИМИ , СУБСТРАТИ, ПРОТЕИНИ, ЛИПИДИ И 
ЕЛЕКТРОЛИТИ) ДА СЪДЪРЖАТ ДАННИ МИНИМУМ ЗА 40 ПОКАЗАТЕЛЯ.
3. В ЛИСТОВКАТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ СЪОТВЕТНИЯ КОНТРОЛЕН МАТЕРИАЛ ДА Е 
ОБЯВЕНА ПРИЦЕЛНАТА СТОЙНОСТ Х И ОБЯВЕНО ± 1 S D.
4. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РАЗЛИЧНИ РУТИННИ МЕТОДИ.
5. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД.
6.ДА СЕ ПРЕОСТАВЯТ ПРОГРАМИ ЗА ВСИЧКИ ОБЯВЕНИ БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРА

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Контролни материали и калибратори за урина-количествено определяне”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 17



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 5. Не включването дори на един артикул от обособената позиция в 
техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.
1. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КАЛИБРАТОРИТЕ ДА СА ОТ ЧОВЕШКИ ПРОИЗХОД.
2. КОНТРОЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ЗА ЕНЗИМИ , СУБСТРАТИ, ПРОТЕИНИ, ЛИПИДИ И 
ЕЛЕКТРОЛИТИ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ СТОЙНОСТИ ЗА КРЕАТИНИН, 
УРЕЯ, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, АМИЛАЗА,ОБЩ БЕЛТЪК, ЕЛЕКТРОЛИТИ, 
КАЛЦИЙ,МАГНЕЗИЙ, ФОСФОР, ГЛЮКОЗА В УРИНА. ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДА Е ВКЛЮЧЕНА И 
СТОЙНОСТ ЗА МИКРОАЛБУМИН КЪМ ОБЩАТА КОНТРОЛА..
3. В ЛИСТОВКАТА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ СЪОТВЕТНИЯ КОНТРОЛЕН МАТЕРИАЛ ДА Е 
ОБЯВЕНА ПРИЦЕЛНАТА СТОЙНОСТ Х И ОБЯВЕНО ± 1 S D.
4. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РАЗЛИЧНИ РУТИННИ МЕТОДИ.
5. ДА ИМАТ ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ, ПОЛУЧЕНА С РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Химикали”
Обособена позиция №:  
²

24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи с поредни номера 
от 1 до 18. Не включването дори на един артикул от обособената позиция 
в техническото предложение и ценовото предложение за тази позиция е 
основание за отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции
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Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Стъклария и пластмасови изделия”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция включва пълен набор от необходима стъклария и 
пластмасови изделия с поредни номера от 1 до 38. Не включването дори на 
един артикул от обособената позиция в техническото предложение и 
ценовото предложение за тази позиция е основание за отстраняване на 
кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Автоматични пипети”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция включва пълен набор от необходими автоматични 
пипети с поредни номера от 1 до 15. Не включването дори на един артикул 
от обособената позиция в техническото предложение и ценовото 
предложение за тази позиция е основание за отстраняване на кандидата от 
процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Реактиви и консумативи за апарат Nyco Card Reader II, произведен от 
AXIS SHIELD”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи за апарата с 
поредни номера от 1 до 9. Не включването дори на един артикул от 
обособената позиция в техническото предложение и ценовото предложение 
за тази позиция е основание за отстраняване на кандидата от 
процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Апарата е затворена система и работи с оригинални реактиви, 
произведени от производителя на апарата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Материали и консумативи за апарат BA400, произведен от Biosystems”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Всички медицински изделия се доставят до склада на „МБАЛ „Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД, на адрес гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2.
код NUTS:¹ BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Обособената позиция обхваща пълен набор от консумативи за апарата с 
поредни номера от 1 до 17. Апарата е затворена система и работи с 
оригинални реактиви, произведени от производителя на апарата. Не 
включването дори на един артикул от обособената позиция в техническото 
предложение и ценовото предложение за тази позиция е основание за 
отстраняване на кандидата от процедурата.

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален  
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки

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

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 099-236984
Номер на обявлението в РОП:977958
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за  
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна  
прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с  
горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез  
обявление за предварителна информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-1
Обособена позиция №: ² 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28
Наименование:
"Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична 
лаборатория на "МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград"АД по периодични заявки"

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 831641528
Пощенски адрес:
ж.к.Младост 1, блок 28Б
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1750 BG
Електронна поща: Телефон:
info@mte-bg.com +359 24627121
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.mte-bg.com +359 24627126
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 57500.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-2
Обособена позиция №: ² 1, 3, 8, 11
Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
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Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД 200600292
Пощенски адрес:
ж.к. Младост 2, ул. Св.Кипрян № 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
tenders@marvena-dx.com +359 29748944
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.marvena-dx.com +359 29748940
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 235000.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-3
Обособена позиция №: ² 7
Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
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Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
БГ МЕД ООД 175366547
Пощенски адрес:
ж.к. Младост 2, ул Св.Кипрян № 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
maria.nikolova@bgmed-ltd.com +359 29748944
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bgmed-ltd.com +359 29757243
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 35000.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-4
Обособена позиция №: ² 4, 5, 6, 12, 14, 20 и 22
Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция
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V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ТОП ДИАГНОСТИКА ООД 130284625
Пощенски адрес:
район Триадица, бул. Витоша № 188
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1408 BG
Електронна поща: Телефон:
info@topdia.eu +359 29586493
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.topdia.eu +359 29586502
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 53500.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-5
Обособена позиция №: ² 24, 25 и 26
Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ХИМТЕКС ООД 836149057
Пощенски адрес:
ул. Бузлуджа № 33
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Димитровград BG412 6400 BG
Електронна поща: Телефон:
info@chimtex.com +359 39160354
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.chimtex.com +359 39160351
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16500.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
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Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 00757-2020-0007-6
Обособена позиция №: ² 2, 9 и 13
Наименование:
„Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична 
лаборатория на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград” АД по периодични заявки”

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
09.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 9
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 833101609
Пощенски адрес:
ул.Новозагорско шосе бл.1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 9998 BG
Електронна поща: Телефон:
officesz@perfect-medica.com +359 42610230
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.perfect-medica.com%20 +359 42601585
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100000.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
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Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

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

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 30.09.2020 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани  
в директивата
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие  
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:  
(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение

УНП: b2e899f2-2f82-4de4-bd01-a84762e2c6b2 30



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,  
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,  
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно  
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени  
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са  
съществено променени
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено  
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на  
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е  
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в  
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
⁷ задължителна информация, която не се публикува
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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