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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
Многопрофилна болница за активно лечение д
-р Тота Венкова АД

107507217

Пощенски адрес:
ул. Д-р Илиев Детския № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Габрово BG322 5300 BG
Лице за контакт: Телефон:
Петя Попова - Специалист Обществени 
поръчки

+359 66800638

Електронна поща: Факс:
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66804424
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://zop.mbalgabrovo.com/

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

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

II.1.1) Наименование:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна 
лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна 
лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя 
позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

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: 685819.96
(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
ИНТРОДЮСEРИ
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
01.01. Радиални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие и скосен 
връх на дилататора. Размери: 4, 5, 6, 7, 8 F. Дължина: 70, 100, 230 mm. 
Водач с хидрофилно покритие. Абокат 1.10х51 mm. бр. 300 25% 12300.00
01.02. Феморални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие - "М 
coat " дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 F; дължина 100 mm "cross-cut" силиконова хемостатична 
клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за 
различните размери, съвместим с 0.025"; 0.035"; 0.038" водач. бр. 40 
25% 1680.00

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:
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II.2.14) Допълнителна информация:

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

II.2.1) Наименование: ²
ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
02.01. Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" 
полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" 0.018", от 170 cm до 
180 cm бр. 10 25% 627.42
02.02. Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" 
полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" 0.025", от 170 cm до 
180 cm бр. 10 25% 627.42
02.03. Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" 
полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat" 0.035", от 170 cm до 
180 cm бр. 20 25% 1254.83
02.04. Диагностични водачи 0.035", 260 cm с хидрофилно покритие "М 
coat" бр. 5 25% 495.83
02.05. Диагностични водачи 0.035", от 170 cm до 180 cm с максимална 
опора "extra stiff" бр. 5 25% 250.00
02.06. Диагностични водачи Тип 1, 0.018", от 175 cm до 180 cm, J с 
двойно тефлоново покритие /РТFE/FEP/ на намотката бр. 5 25% 120.83
02.07. Диагностични водачи Тип 1, 0.025", 150 cm, J с двойно тефлоново 
покритие /PTFE/FEP/ на намотката бр. 5 25% 120.83
02.08. Диагностични водачи Тип 1, 0.035", от 175 cm, J с

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
03.01. Специални радиални катери със специално хидрофилно покритие - 
Brachial type, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от 
неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F 
(1.70 mm) и 6 F (2.00) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 
mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. 
Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm бр. 
200 25% 7398.33
03.02. Диагностични катетри със специално хидрофилно покритие, размери 
4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. 
Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F 
(2.00mm) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен 
диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 
0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm бр. 100 25% 3699.17

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
ВОДАЧИ за PCI
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
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код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
04.01. 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-
CORE технология в конструкцията - силиконово покритие върху връзката 
между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape- 
нитинолова спирала с платинена върхова част, 25 cm M-coat дистално 
хидрофилно покритие, .......бр. 200 25% 29833.33
04.02. Водач - PTCA, 0.014''; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав 
връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата 
дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден 
сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; наличие на допълнителен 2 mm 
маркер, ........бр. 20 25% 2620.00
04.03. Водач - PTCA, 0.014''; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав 
връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата 
дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден 
сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; .......б

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
ВОДЕЩИ КАТЕТРИ
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
05.01. Въвеждащи катери с вътрешен диаметър: 5 F - 0.058”, 6 F - 
0.071”, 7 F - 0.081”, 8 F - 0.090”. Флексибилна първична крива. 
Вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата. Vest-Tech за 
повишена ретнгенова видимост. ACTIVE гъвкавост в дисталния сегмент. Mid 
гама гъвкавост в дисталния сегмент. бр. 250 25% 46250.00

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 5
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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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
PTCA БАЛОНИ
Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
06.01. Cutting балон /СТО балон/ с водач: 0.014" Катетър: Over The Wire 
и RX Scoring element: нитинолов, три спирали, нисък профил: 2,7 F 
Материал на балона: SCP, semicompliant шафт: 5 F и 6 F водещ катетър, 
работна дължина: 137 cm, маркери на балона: 2 набити. Диаметър на 
балона: от 1,5 mm до 3,5 mm. Дължина на балона: от 10 mm до 20 mm бр. 2 
50% 950.00
06.02. OTW Hypotube технология на проксималния край. Дистална част от 
полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Хидрофилно покритие на 
дисталната част М Coat. бр. 5 50% 533.33
06.03. Балон катетър за PTCA. Материал COMAX; четиристранно сгънат; 
нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 cm; проксимален шафт 1.9 F; 
дистален шафт 2.5 F; HPTS – система, улесняваща добрата навигация; 
съвместим с 5 F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; покритие 
улесняващо приплъзването; hard-soft връх; в диаметри 1.25 mm и 1.5 mm, 
подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0 
mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 

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

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 6
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
PTCA БАЛОНИ - медикамент излъчващи
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
07.01. Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент / Покритие: 
Паклитаксел (3 µg/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, RX дизайн; 
Диаметър на шафт: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 
140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25 cm; Дължина на дистален връх: 5 
mm; Профил на върха: 0.016’’. Диаметър: 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 
mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Дължина: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm. бр. 
20 50% 12000.00
07.02. Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент / Покритие: 
Паклитаксел; Диаметър на шафт: Просимално 1.9 F, Дистално 2.5 F; 
Полезна дължина: 145 mm; брахиален и феморален маркер 100 cm и 110 cm; 
съвместим водещ катетър 5 F; съвместим водач: 0.014", профил на върха: 
0.016"; Диаметър: 2.00 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm 
Дължина: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm. бр. 10 50% 
6000.00

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 7
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА
Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
08.01. Интродюсер; Водач- 0.035”; 45 cm - прав и контралатерален и 100 
cm - прав; Материал: неръждаема стомана и полимер; Шафт: подсилен със 
стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер. бр. 10 25% 2665.00
08.02. 5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и 
каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда 
със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен 
вътр.лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. 
Дължина - 45 cm. Профили - MPA, RDC,S traight, Lima, HS. бр. 20 25% 
4150.00
08.03. 6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на 
диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и 
каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда 
със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен 
вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. 
Дължина - 65 cm.

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
КАТЕТРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА
Обособена позиция №:  
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 8
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
09.01. Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща 
система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 cm, двойно оплетен 
със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 
mm от върха и други 2 щамповани на 40 mm и 60 mm от първия, профили- 
прав и ангулиран на 30°, 40 cm хидрофилно покритие - М коут. 
Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра 
опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за 
намиране на true lumen и навигиране през бифуркации. бр. 5 25% 1325.00
09.02. Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, 
съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 
cm, конусовиден връх, 3 платина - иридий маркери. бр. 5 25% 900.00
09.03. Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща 
високи нива на тласък. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. 
Заострен връх и хидрофилно покритие на дисталната част – 40 cm. Размери 
и конфигурации: прав/извит – 2.6 Fr и дължини 

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА
Обособена позиция №:  
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
10.01. Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с 
конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно 
покритие "М coat", ангулиран и прав. бр. 80 25% 5019.33
10.02. Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с 

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 9
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конструция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно 
покритие "М coat" ангулиран и прав, Stiff Shaft. бр. 30 25% 1975.00
10.03. Диагностични водачи 0.035/ 180 cm с нитинолова сърцевина и 
хидрофилно покритие "М coat", Bolia type. бр. 5 25% 313.71
10.04. Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 cm или 300 cm с нитинолова 
сърцевина и хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5 mm. бр. 10 25% 
1575.00

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА
Обособена позиция №:  
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
11.01. Периферен водач: Диаметър на водача: 018”; Дължина на водача: 
195 cm и 300 cm; Ядро: неръждаема стомана; Външна намотка: 6 cm 
неръждаема стомана; Вътрешна намотка: 2 cm платина/волфрам; Твърдост на 
върха:Medium и Stiff; бр. 5 25% 3000.00
11.02. Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично 
проследяване. Предлага опцията за избор между два вида връх и отличен 
контрол на воденето. Дължина на водача в cm: 182, 300. Върхове : прав и 
ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 
g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; .......бр. 10 25% 
2100.00
11.03. Периферен водач предназначен да пробие и да премине през 
резистентни лезии. Дължини в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи 
натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g;, диаметър 0.014" бр. 5 
25% 1300.00
11.04. Периферен водач със сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема 
стомана за контрол на въртенето и маневреност; Прав върхът на водача 
покрит с рентгеноконтрастен полимер, за по добра вид

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 10
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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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
12.01. Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, 
бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране 
на обструктивни лезии по....... бр. 10 50% 2600.00
12.02. Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, 
бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна 
артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение .........бр. 5 
50% 1350.00
12.03. Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, 
бедрена, подколенна, тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна 
артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити 
артерио-венозни ..........бр. 20 50% 5400.00
12.04. Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, 
бедрена, подколенна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за 
третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-
венозни .........бр. 5 50% 1350.00
12.05. Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, 
бедрена, подколенна, 

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
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
Обособена позиция №:  
²

13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
13.01. Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн 
на шафта: Bi-lumen; Дължина на шафта: 80 и 130 cm; RBP: 15 atm (5 - 8 
mm), 13 atm (9 - 10 mm); Размери: d: 5,0 - 10,0; l: 15 - 25 - 38 - 56; 
.......бр. 5 50% 4200.00
13.02. Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035”; 
Дебелина на стратовете :140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90 
- 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на 
стента; хидрофобно на шафта; ......бр. 10 50% 8083.33
13.03. Саморазгъващ се периферен стент; Материал на стента: NiTi; 
.018”; Дебелина на стратовете: 140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна 
дължина: 90-135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; .......бр. 10 
50% 8083.33
13.04. Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035”; 
Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на 
стратовете: 225 µm; Скъсяване: <2%; Дължина на шафта: 70 и 120 cm; 
Маркери: по 4 златни във всеки край; ........бр. 10 50% 8100.00
13.05. Саморазгъв

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

II.2.1) Наименование: ²
СТЕНТОВЕ -Коронарен стент Графт
Обособена позиция №:  
²

14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
14.01. Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема 
стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 mm, профил на върха 0.024"; 
оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, 
диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8 mm; дължина - 16, 19, 26 mm. бр. 2 
50% 2212.50

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
СТЕНТОВЕ - Кобалт-хромови /CoCr/
Обособена позиция №:  
²

15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
15.01 Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-хром; Маркери: 
Платина/Иридий; Дебелина на стратове: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 mm. 
Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5 - 2.5 mm; 2.5 - 3.0 mm; 2.5 - 
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

3.5 mm; 3.0-3.5 mm; 3.5 - 4.0 mm; Катетър: 5 F; Nominal Pressure: от 8 
до 10 atm; RBP: 14 atm.Основен клон: 8 mm; Преход: 4.5 mm; Страничен 
клон: 6.5 mm; бр. 3 50% 2575.00

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
СТЕНТОВЕ - Медикамент излъчващи
Обособена позиция №:  
²

16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
16.01. Медикамент излъчващ стент. Медикамент: Sirolimus Материал: 
кобалт-хром, L-605 Дизайн: двоен хелиокоидален Пасивно покритие: 
PROBIO /силиконов карбид/ Активно покритие: BIOlute- биорезурбируем 
полимер Дебелина на стратовете: 0,0024” Доза: 50-250 µg в зависимост от 
размера Дължина на шафта: 140 cm Маркери: platinum iridium, набити 
Диаметри: 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm. Дължини: 9 
mm; 13 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm. бр. 100 50% 63880.00
16.02 Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалт-хромова сплав 
(F562). Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 ?g/mm, и биоразградим 
полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Хидрофилно покритие W-II; 
Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с 
дебелина 0.0035“/0.09мм, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 
см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на шафт: 
Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-
II; Полезна дължина: 142 см; Възможн

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:
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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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА РОТАБЛАТОР: Сет за ротаблация, включващ катетър за 
ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1 бр. водач за 
ротаблация
Обособена позиция №:  
²

17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
17.01. Адвансер за Ротаблатор. Катетър за Ротаблатор, дължина 135 cm, 
размери на борчето в mm: 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.15; 2.25; 2.38; 
2.50. Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325 cm, диаметър- 
0,014" (0.36 mm). бр. 3 25% 3708.00

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
Консуматив за контрапулсатор
Обособена позиция №:  
²

18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
18.01. Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа Datascope. 
Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25 cc до 50 cc. Дължина от 174 mm до 
269 mm. Диаметър от 14.7 mm до 16.3 mm. бр. 2 50% 3490.00

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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

II.2.1) Наименование: ²
ДРУГИ
Обособена позиция №:  
²

19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
19.01 Y - Конектор единичен 9.5 F бр. 220 25% 2200.00
19.02 Инфлатор манометър за раздуване на балони до 30 атмосфери. бр. 
100 25% 3200.00
19.03 "Покривка за маса 150 x 240 cm, с абсорбираща част 75 x 140 cm; 
Целулозна кърпа 19 x 25 cm; Абсорбирационна подложка 56 x 80 cm; 
Адхезивна кърпа 50 x 50 cm; Ангиографски чаршаф
240 x 330 cm с отвори /4 бр./ 5 x 7cm и 7 x 9 cm, позволяващи феморален 
и радиален достъп." бр. 200 25% 5500.00
19.04 Ангиографски чаршаф за феморален и радиален достъп с подсилена 
абсорбираща зона, с два прозрачни панела по дължината на двете страни - 
240 х 340 cm - 1 бр.; чаршаф с адхензиф 50 х 50 cm - 1 бр; чаршаф за 
инстументална маса 150 х 200 cm - 1 бр; медицински кърпи 40 х 40 cm - 4 
бр; подсилени предпазни престилки - 2 бр. бр. 1 000 25% 22500.00
19.05 Чаршаф за инструментална маса 150 х 180 cm. Стерилен. бр. 1 000 
25% 2175.00
19.06 Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 
градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен ко

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 16



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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:
Допълнителна информация може да се открии на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/257/

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: 2019/S 104-251437
Номер на обявлението в РОП:913596
(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
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-170-19
Обособена позиция №: ² П8-08; П9-04; П19-11
Наименование:

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
10.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Фармтекс Медикъл ЕООД 131504056
Пощенски адрес:
пл.Славейков 7, вх.В, ет. 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
apopov@pharmtex.com +359 888675353
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29870252
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: 3350
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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-175-19
Обособена позиция №: ² П2-05, 06,07,08; П10-1,2; П19-1,2,8
Наименование:

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
11.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Емония Фармтех България ЕООД 175327789
Пощенски адрес:
ул. Блага Димитрова №37
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1505 BG
Електронна поща: Телефон:
office@emmonya.com +359 29434855
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29434855
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: 15380.92
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:

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 19



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-173-19
Обособена позиция №: ² П6-09
Наименование:

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
11.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Куантум Медикъл ООД 203706258
Пощенски адрес:
Бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 107
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG322 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
quantum.medical@abv.bg +359 885977719
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 885977719
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: 4000
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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-183-19
Обособена позиция №: ² П1-1,2; П2-1,2,3,4; П3-1,2; П4-1; П6-2; П8-

2,3,4; Наименование:
П9-1,5; П10-3,4; П11-6; П12-12,13; П18-1

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
11.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Екос Медика ООД 831029075
Пощенски адрес:
кв.Павлово, ул. Голям Братан №8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
ecosmedica@ecosmedica.com +359 24914088
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 24914088
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: 95472.71
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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-184-19
Обособена позиция №: ² П2,09; П6,06; П11-2,3,4,5; П12-1,2,3,4,5,6; П13

-7,Наименование:
8,9,10,11,13,15; П17-1

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
11.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Маримпекс-7 ЕООД 130489377
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис 3 №54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@marimpex7.bg +359 29530263
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29530263
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: 113928.33
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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-174-19
Обособена позиция №: ² П16,03; П19-07,10
Наименование:

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
11.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Б.Браун Медикал ЕООД 175016820
Пощенски адрес:
р-н Искър бул Христофор Колумб №64, бл.А2, офис 111
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
petranka.yancheva@bbraun.com +359 28076781
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29753999
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: 76480
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
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): СБ04-01-03-169-19
Обособена позиция №: ² П5,01; П19-16
Наименование:

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
10.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Прохелт ЕООД 831544869
Пощенски адрес:
ул.Миджур №14
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1164 BG
Електронна поща: Телефон:
office@prohealthbg.com +359 28650081
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28658154
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: 47875
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

УНП: 673cd1ac-321f-478e-bce7-a15151b85bf0 24



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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 №): СБ04-01-03-168-19
Обособена позиция №: ² П4-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15; П11-

8,9,10,11,16; Наименование:
П19-6,9

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
10.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
РСР ЕООД 121706547
Пощенски адрес:
ул. Виктор Григорович №3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 10000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@rsr-bg.com +359 29515976
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29515976
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: 18673.33
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
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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 №): СБ04-01-03-189-19
Обособена позиция №: ² П19,04
Наименование:

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
15.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Инфомед ЕООД 121155656
Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Гешов №2Е, БЦ Сердика, сгр.1, ет.3, офис 307-309
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@infomed.bg +359 24891719
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 24891719
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: 21000
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)
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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 №): СБ04-01-02-186-19
Обособена позиция №: ² П6,08; П8-01; П11,01; П12-8,9,10,11; П19-12,13
Наименование:

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
14.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Софарма Трейдинг АД 103267194
Пощенски адрес:
ул.Лъчезар Станчев № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1756 BG
Електронна поща: Телефон:
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28133660
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: 37056.33
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  
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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 №): СБ04-01-03-185-19
Обособена позиция №: ² П19-03,05
Наименование:

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
14.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Порт Истанбул ЕООД 200717534
Пощенски адрес:
ул. Славянска №79
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Бургас BG341 8000 BG
Електронна поща: Телефон:
aydin_h@portist.com +359 889618054
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 889618054
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: 7185
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  
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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 №): СБ04-01-03-172-19
Обособена позиция №: ² П04,04; П06,07
Наименование:

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
15.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Хелткеър С ООД 205314754
Пощенски адрес:
Студентски град, бл. 6А, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@healthcare-s.com +359 24217958
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 24217958
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: 22590
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)
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(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 №): СБ04-01-03-171-19
Обособена позиция №: ² П6-03,04,05; П7-01; П16-02,05
Наименование:

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
15.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Вега Медикал ЕООД 201090465
Пощенски адрес:
бул. България №109, Бизнес център Вертиго, ет.2, офиси 2.6-2.7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
vodenicharova@vegamedical.bg +359 29714008
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29714008
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: 184816.67
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,  
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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 №): СБ04-01-03-192-19
Обособена позиция №: ² П6,01; П7-02; П12-14,17,18,19; П13-06; П19-

18,19Наименование:

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
15.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 15
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
(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
Новимед Кардио ЕООД 204128693
Пощенски адрес:
жк  Манастирски ливади Б, бл.65 сгр. Евроцентър, ет.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
novimed@inet.bg +359 24219069
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28548144
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: 38011.67
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(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 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:
Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на 
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

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:
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Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29.10.2019 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:
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отсъствие на конкуренция поради 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

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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