
Партида: 00748 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: 166   от 25/02/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00748

Поделение: ________

Изходящ номер: 0697 от дата 26/02/2015

Коментар на възложителя:
00748-2015-0006

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД

Адрес
ул. Д-р Илиев Детския № 1

Град Пощенски код Държава
Габрово 5300 РБългария

За контакти Телефон
066 800253

Лице за контакт
Петя Ненова - Икономист обществени поръчки

Електронна поща Факс
targovembalgabrovo@gmail.com 066 804424

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профила на купувача:
http://mbalgabrovo.com/index.php

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
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Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

"Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
"Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  

обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление
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Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: 326   от 06/02/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  ________-________

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00748-2015-

0006(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  

647173

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 06/02/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП

Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП

точка: 1

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
За изброените по-долу позиции не е подадена нито една оферта

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на  

съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за  

които се прекратява процедурата

2Дренаж силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи канала по 

повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и 

преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен бр5

3Примки съдови 2,4х1,15мм;75см дължина, рентгено контрастен 

силикон, цвят-червен, син, бял, жълт бр20

4Фопцепс за многократна употреб за гореща биопсия 150см бр1

5Фопцепс за многократна употреб за гореща биопсия 230смбр1

6Атравматичен шевен материал-№ 2/0 игла-"ски"режеща-22мм; 

стомана; конец-90см, неоцветен; полиетилентерефталат, без 

покритие; плетен, нерезобрбируем синтетичен конец бр100

7КАТЕТЪР биполярен пейсиращ F5, F6 с дезилебр10
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8ХАРТИЯ за отчитащо устройство ELISA - 3.6 mmбр5

9БИНТ "Есмарх" 10 см/5м, латексов,  с възможност за стерилизация 

на 121гр. и 134гр.Сбр10

10КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 5см/7см натурален колаген 

тип 1, резорбция до 8 седмицибр30

11ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална повърхност на 

абсорбента 150m2бр.6

12ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml. Тотална повърхност на 

абсорбента 300m2бр.12

13"Т" парчебр50

14Артериална канюла за  измерване на  инвазивно кръвно налягане

бр10

15БЛАНКИ филтърни /неонатология/бр500

16Бутилцианокрилатно тъканно лепило за хирургични цели 1гр.бр20

17Еднокомпонентни колостомни торбички, до 60 мм възможност за 

изрязване на лепяща част, позволяващи източване, отворена - с 

долен отворбр100

18Ирис ретракторбр5

19Конектор трипътен за съчленяване на дренажи; CH 8-18  с 
конусовидни краища за адаптиране към различни по дебелина 
дренажи, PVC, CH 8-18 бр30
20НОЖЧЕ за парацентеза 15° - 3.0 ммбр5
21Ножче за уретротомия правобр1
22СЕТ за перикардна пункциябр2
23СЕТ за превенция и лечение на дехисценция на оперативна рана, 
съдържащ: 2 полиетиленови плаки, подплатени с полиетиленова 
пяна; стоманена жица 90см, с полиетиленово покритие, завършваща 
в двата края с режещи игли 3/8 извивка, 100мм дължина на иглата.
бр5
24Система за обдишване - дихателен кръг за анестезия с балон - 
педиатрикбр20
25Система за обдишване - дихателен кръг за анестезия с балон 2 
литра за възрастнибр50
26Супраглотисен въздуховод I-gel супраглотисен въздуховод за 
осигуряване и поддържане на дихателните пътища.Устройство за 
периларингеално уплътняване с нераздуващ се маншет от мек, 
гелообразен материал,който следва естествената анатомия и 
приляга точно към анатомичните структури.бр60
27Трансдюсер камера /част от консуматив за инвазивно измерване 
на налягания/бр5
28Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба за инвазивно измерване 
на кръвно налягане съвместим с AS3 и HPбр5
29Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба заизмерване по инвазивен 
метод, съвместим с монитор CareVue60бр5
30Филтър за функционално изследване на дишането за апарат 
SCHILER SPбр250
31Граспер с 4 бранша 150смбр1
32Граспер с 4 бранша 230смбр1
33Игла на Чиба 18Gбр10
34Игли за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и панкреас/
бр15
35Инжектор - многократна употреба 150смбр1
36Инжектор - многократна употреба 230смбр1
37Комплект за перкутанен дренаж на жлъчни пътищабр10
38Механичен литотриптер с 3 броя кошницибр1
39Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална 
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апликация/бр4
40Сонда за Аргон за латерална апликациябр3

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс  

на възложителя)

Да НеІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защитат на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша №18

Град Пощенски код Държава
София 1000 РБългария

Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 26/02/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Д-р Нели Иванова Савчева

Длъжност:
Изпълнителен Директор
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