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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ 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:
Милена Йорданова +359 66800638
Електронна поща: Факс:
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66800243
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://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.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/286
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

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
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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 лекарствени продукти за лечение на онкологични 
заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 
гр. Габрово“  
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични 
заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 
гр. Габрово“   разделена в 6 броя позиции и съответните подпозиции,  
подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 7192517.58 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИBBLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33620000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
1.КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИBBLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
B03ANTIANEMIC PREPARATIONS
B03XOTHER ANTIANEMIC PREPARATIONS
B03XAOther antianemic preparations
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

1.01.erythropoietin (Epoetin alfa)B03XA01Erythropoietin alfa sol.inj. 
in pre-filled syr. 10 000 IU/1mlфл.(амп.)100

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6983.06 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

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

II.2.1) Наименование: ²
ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ, С ИЗКЛ. НА ПОЛОВИ ХОРМОНИ 
И ИНСУЛИНИHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND 
INSULINS
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33642000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
2.ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ, С ИЗКЛ. НА ПОЛОВИ 
ХОРМОНИ И ИНСУЛИНИHSYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES 
AND INSULINS
H01PITUITARY AND HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES
H01CHYPOTHALAMIC HORMONES
H01CBSomatostatin and analogues
2.01.OctreotideH01CB02Octreotide powd. and solv. for susp. for inj. 
20mg         фл.(амп.)                    12
2.02.OctreotideH01CB02Octreotide powd. and solv. for susp. for inj. 
30mg        фл.(амп.)                     12
H02CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE
H02ACORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN
H02ABGlucocorticoids
2.03.DexamethasoneH02AB02Dexamethasone sol. for inj. 4mg/ml 1mlфл.
(амп.)5 500

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20267.10 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВАLANTINEOPLASTIC AND 
IMMUNOMODULATING AGENTS
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33652000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
3.01.L01AA01Cyclophosphamide powd. for sol. for inj. 500mgфл.(амп.)400
3.02.L01AA06Ifosfamide powd. for sol. for inj. 2000mgфл.(амп.)150
3.03.L01AX03Temozolomide caps. 100mgтабл.(капс.)300
3.04.L01BA01Methotrexate conc. for sol. for inf. 100mg/ml 10mlфл.(амп.)
50
3.05.L01BA04Pemetrexed conc. for sol. inf. 25mg/ml 40mlфл.(амп.)18
3.06.L01BC02Fluorouracil (conc. for) sol. inf. 50mg/ml 20mlфл.(амп.)2 
200
3.07.L01BC05Gemcitabine powd. (conc. for) sol. inf. 1000mgфл.(амп.)300
3.08.L01BC06Capecitabine tabl. 500mgтабл.(капс.)20 000
3.09.L01BC53Tegafur/Gimeracil/Oteracil caps. 20mg/5.8mg/15.8mgтабл.
(капс.)1 008
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3.10.L01BC59Trifluridine/Tipiracil tabl. 15mg/6.14mgтабл.(капс.)720
3.11.L01BC59Trifluridine/Tipiracil tabl. 20mg/8.19mgтабл.(капс.)720
3.12.L01CA04Vinorelbine conc. for sol. inf. 10mg/ml 5mlфл.(амп.)100
3.13.L01CB01Etoposide conc. for sol. inf. 20mg/ml 5mlфл.(амп.)250
3.14.L01CD01Paclitaxel (conc. for) sol. inf. 100mgфл.(амп.)350
3.15.L01CD01Paclitaxel (conc. for) sol. inf. 300mgфл.(амп.)150
3.16.L01CD02Docetaxel conc. for sol. inf. 20mgфл.(амп.)100
3.17.L01CD02Docetaxel conc. for sol. inf. 80mgфл.(амп.)250
3.18.L01CD04Cabazitaxel conc. for sol. inf. 60mgфл.(амп.)12
3.19.L01DB01Doxorubicin hydrochloride powd. disp. and conc. for disp. 
for inf. 50mgфл.(амп.)50
3.20.L01DB03Epirubicin powd. (concentrate) for sol. for inj.  50mgфл.
(амп.)300
3.21.L01DB03Epirubicin powd. (concentrate) for sol. for inj. 100mgфл.
(амп.)180
3.22.L01DC03Mitomycin powd. for sol. for inj./inf. or intravesical use 
20mgфл.(амп.)30
3.23.L01XA01Cisplatin conc. for sol. for inf. 50mgфл.(амп.)350
3.24.L01XA02Carboplatin conc. for sol. for inf. 10mg/ml 15mlфл.(амп.)
500
3.25.L01XA03Oxaliplatin powd. (conc. for) sol. for inf. 5mg/ml 20mlфл.
(амп.)550
3.26.L01XC03Trastuzumab powd. for conc. for sol. for inf. 150mgфл.
(амп.)60
3.27.L01XC03Trastuzumab sol. for inj. 600mg/5mlфл.(амп.)140
3.28.L01XC06Cetuximab sol. for inf. 5 mg/ml 20mlфл.(амп.)300
3.29.L01XC07Bevacizumab conc. for sol. for inf. 100mgфл.(амп.)350
3.30.L01XC07Bevacizumab conc. for sol. for inf. 400mgфл.(амп.)350
3.31.L01XC08Panitumumab conc. for sol. for inf. 100mgфл.(амп.)60
3.32.L01XC11Ipilimumab conc. for sol. for inf. 5mg/ml 10ml (50mg)фл.
(амп.)4
3.33.L01XC11Ipilimumab conc. for sol. for inf. 5mg/ml 40ml (200mg)фл.
(амп.)4
3.34.L01XC13Pertuzumab conc. for sol. for Inf. 420 mgфл.(амп.)30
3.35.L01XC14Trastuzumab emtansine powd. for conc. for sol. for inf. 
100mg 5mlфл.(амп.)24
3.36.L01XC14Trastuzumab emtansine powd. for conc. for sol. for inf. 
160mg 8mlфл.(амп.)24
3.37.L01XC17Nivolumab conc. for sol. for inf. 10mg/ml  4mlфл.(амп.)24
3.37.L01XC17Nivolumab conc. for sol. for inf. 10mg/ml  4mlфл.(амп.)24
3.38.L01XC17Nivolumab conc. for sol. for inf. 10mg/ml 10mlфл.(амп.)24
3.39.L01XC18Рembrolizumab powd. for conc. for sol. for inf. 100mgфл.
(амп.)60
3.40.L01XC21Ramucirumab conc. for sol. for inf. 10mg/ml 10mlфл.(амп.)48
3.41.L01XC28Durvalumab conc. for sol. inf. 50mg/ml  2.4mlфл.(амп.)18
3.42.L01XC28Durvalumab conc. for sol. inf. 50mg/ml 10mlфл.(амп.)18
3.43.L01XC31Avelumab conc. for sol. inf. 20mg/ml 10mlфл.(амп.)36
3.44.L01XC32Atezolizumab conc. for sol. for inf. 1200mg 20mlфл.(амп.)6
3.45.L01XE01Imatinib tabl. 100mgтабл.(капс.)1 200
3.46.L01XE02Gefitinib tabl. 250mgтабл.(капс.)360
3.47.L01XE03Erlotinib tabl. 100mgтабл.(капс.)360
3.48.L01XE03Erlotinib tabl. 150mgтабл.(капс.)500
3.49.L01XE04Sunitinib caps. 12.5mgтабл.(капс.)90
3.50.L01XE04Sunitinib caps. 25mgтабл.(капс.)90
3.51.L01XE04Sunitinib caps. 50mgтабл.(капс.)720
3.52.L01XE05Sorafenib tabl. 200mgтабл.(капс.)2 688
3.53.L01XE07Lapatinib tabl. 250mgтабл.(капс.)1 680
3.54.L01XE09Temsirolimus conc. for sol. for inj. 30mg + solv. (conc. 
1.2mфл.(амп.)5
Продълж. в II 2.14. Допълн. информация:

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

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6947192.75 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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:
Продълж. от II 2.4. Описание...
3.55.L01XE10Everolimus tabl.  5mgтабл.(капс.)360
3.56.L01XE10Everolimus tabl. 10mgтабл.(капс.)720
3.57.L01XE11Pazopanib tabl. 400mgтабл.(капс.)1 440
3.58.L01XE12Vandetanib tabl. 100mgтабл.(капс.)180
3.59.L01XE12Vandetanib tabl. 300mgтабл.(капс.)180
3.60.L01XE13Afatinib tabl. 30mgтабл.(капс.)672
Продълж. в VI.3. Доп. инф:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМАMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33630000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
4.МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМАMMUSCULO-SKELETAL SYSTEM
M05DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES
M05BDRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION
M05BABisphosphonates
4.01.Zoledronic acidM05BA08Zoledronic acid powd. (concentrate) for sol. 
for inj. 4mg + solv.фл.(амп.)300
M05BXOther drugs affecting bone structure and mineralization
4.02.DenosumabM05BX04Denosumab sol. for inj. 120mg 1.7mlфл.(амп.)200

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100527.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: d377e4e7-0cb1-419f-a568-3d283068b211 8



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
НЕРВНА СИСТЕМАNNERVOUS SYSTEM
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33660000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
5.НЕРВНА СИСТЕМАNNERVOUS SYSTEM
N02ANALGESICS
N02AOPIOIDS
N02AANatural opium alkaloids
5.01.MorphineN02AA01Morphine sol. for inj. 20mg/ml 1mlфл.(амп.)4 000
5.02.OxycodoneN02AA05Oxycodone caps. 10mg (бързо освобождаване)табл.
(капс.)4 500
5.03.OxycodoneN02AA05Oxycodone caps. 20mg (бързо освобождаване)табл.
(капс.)2 500
5.04.OxycodoneN02AA05Oxycodone modified-release tabl. 10mg 
(модифицирано освобождаване)табл.(капс.)3 500
5.05.OxycodoneN02AA05Oxycodone modified-release tabl. 20mg 
(модифицирано освобождаване)табл.(капс.)3 500
5.06.OxycodoneN02AA05Oxycodone modified-release tabl. 40mg 
(модифицирано освобождаване)табл.(капс.)1 500
5.07.OxycodoneN02AA05Oxycodone modified-release tabl. 80mg 
(модифицирано освобождаване)табл.(капс.)300
5.08.DihydrocodeineN02AA08Dihydrocodeine modified-release tabl. 90mg
табл.(капс.)2 500
N02AA5Oxycodone, Naloxone
5.09.Oxycodone, NaloxoneN02AA55Oxycodone / Naloxone prolonged release 
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tabl.  5mg/2.5mgтабл.(капс.)300
5.10.Oxycodone, NaloxoneN02AA55Oxycodone / Naloxone prolonged release 
tabl. 10mg/5mgтабл.(капс.)2 000
5.11.Oxycodone, NaloxoneN02AA55Oxycodone / Naloxone prolonged release 
tabl. 20mg/10mgтабл.(капс.)2 500
5.12.Oxycodone, NaloxoneN02AA55Oxycodone / Naloxone prolonged release 
tabl. 40mg/20mgтабл.(капс.)500
N02ABPhenylpiperidine derivatives
5.13.PethidineN02AB02Pethidine sol. inj. 50mg/ml 2mlфл.(амп.)200
5.14.FentanylN02AB03Fentanyl sublingual tabl. 133mcgтабл.(капс.)2 800
5.15.FentanylN02AB03Fentanyl transdermal patches  50 mcg/hпласт.450
5.16.FentanylN02AB03Fentanyl transdermal patches  75 mcg/hпласт.450
5.17.FentanylN02AB03Fentanyl transdermal patches 100 mcg/hпласт.600
N02AEOripavine derivatives
5.18.BuprenorphineN02AE01Buprenorphine transdermal patch 35 mcg/hпласт.
150
5.19.BuprenorphineN02AE01Buprenorphine transdermal patch 52.5 mcg/h
пласт.150
5.20.BuprenorphineN02AE01Buprenorphine transdermal patch 70 mcg/hпласт.
150
N02AXOther opioids
5.21.TramadolN02AX02Tramadol caps. 50mgтабл.(капс.)1 000
5.22.TramadolN02AX02Tramadol sol. inj.  50mg/ml 2mlфл.(амп.)100

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59392.29 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

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

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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)
6.РАЗНИVVARIOUS
V03ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
V03AALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS
V03AFDetoxifying agents for antineoplastic treatment
6.01.MesnaV03AF01Mesna sol. for inj. 100mg/ml 4mlфл.(амп.)800
6.02.Calcium folinateV03AF03Calcium folinate conc. for sol. for inf. 10 
mg/ml  5mlфл.(амп.)2 000
6.03.Calcium folinateV03AF03Calcium folinate conc. for sol. for inf. 10 
mg/ml 10mlфл.(амп.)3 500

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58154.88 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1.Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското 
законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския 
съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на 
едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. 
Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро 
и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен 
орган на друга държава-членка, по реда на Глава девета Търговия на едро 
с лекарствени продукти на ЗЛПХМ;
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предостави информация за с посочване на номер на разрешението за 
производство, дата на издаване и срок на валидност/ за търговия на едро 
с  лекарства в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази 
информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за 
органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за 
да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя 
информация.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие 
на Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени 
продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава-членка, 
по реда на Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти на 
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ЗЛПХМ.
Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното провеждане на 
процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на 
основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.
2. Участниците, които участват за позиции които са лекарствени 
продукти , съдържащи наркотични вещества трябва да са регистрирани като 
търговци по българското законодателство или по законодателство на 
държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат 
право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества, съгл. сп. II и III по чл.3 т.2 и т.3 от Наредба за 
реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в 
съответствие с нормите на ЗКНВП /където е приложимо/. Участниците 
следва да притежават валидна Лицензия,издадена по реда на чл.32 от 
ЗКНВП.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предостави информация за с посочване на номер на валидна лицензия, дата 
на издаване и срок на валидност, издадена по реда на ЗКНВП, когато 
участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП   в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държва ачленка на 
ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише 
необходимата на възложителя информация.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие 
на валидна Лицензия,издадена по реда на чл.32 от ЗКНВП или друг 
еквивалентен документ.
Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното провеждане на 
процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на 
основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за 
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за 
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с 
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката като попълни 
Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от 
ЕЕДОП.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък 
на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
заедно с документи, които доказват извършената доставка, съгласно 
чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното провеждане на 
процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на 
основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предоставят информация  с посочванe на валиден сертификат за въведена 
система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 
поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на 
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ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише 
необходимата на възложителя информация.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие 
на съответния
Сертификат и/или друг удостоверителен документ в съответствие с чл.64, 
ал.5-8 от ЗОП.
Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП, т.е при необходимост за законосъобразното провеждане на 
процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка, на 
основание чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е 
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, съответно при 
участие за една, няколко или всички номенклатурни единици/обособени 
позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на 
обществената поръчка се разбира доставка на лекарствени продукти.
* Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в 
горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на 
офертата.
2.  Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на 
качеството ЕN ISO 9001:2015 или по-нов или еквивалентен, с обхват, 
сходен с предмета на настоящата процедурата. 

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на 
чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са 
налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7 
включително ,чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП ,чл.107 от 
ЗОП,участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, 
за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС, за осъждания за 
престъпления по чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252,и 254а – 255а и 
чл. 256 - 260 НК ,извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,извършени нарушения по 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,при 
наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се 
отстранява от процедурата.Участник, който предложи продукти, които не 
отговарят на специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от 
процедурата.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния 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: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16.07.2020 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
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Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.07.2020 дд/мм/гггг Местно време: 09:30

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и 
време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, 
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²
по същото време през следващата година

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
1.Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички 
позиции и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена 
позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание 
за отстраняване на същия от участие в процедурата. 
 В съответствие с разпоредбата на чл.30, ал.1 от ППЗОП, поръчката  е 
разделена и на номенклатурни единици, а не на обособени позиции и се 
допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката – да 
оферират доставка на част от номенклатурните единици.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от /три на сто/ от 
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума
2. банкова гаранция
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името 
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни 
дни, след представяне на следните документи :
• Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал и 1 /един/ брой заверено копие;
• Приемателно-предавателен протокол
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12(дванадесет) 
месеца считано от датата на подписване на договора
Продължава от II 2.14. от ОП:
3.61.L01XE13Afatinib tabl. 40mgтабл.(капс.)336
3.62.L01XE15Vemurafenib tabl. 240mgтабл.(капс.)1 344
3.63.L01XE16Crizotinib caps. 250mgтабл.(капс.)360
3.64.L01XE17Axitinib tabl. 1mgтабл.(капс.)672
3.65.L01XE17Axitinib tabl. 5mgтабл.(капс.)672
3.66.L01XE21Regorafenib tabl. 40mgтабл.(капс.)1 008
3.67.L01XE23Dabrafenib caps.  75mgтабл.(капс.)1 440
3.68.L01XE25Trametinib tabl. 2mgтабл.(капс.)360
3.69.L01XE31Nintedanib caps. 100mgтабл.(капс.)720
3.70.L01XE31Nintedanib caps. 150mgтабл.(капс.)720
3.71.L01XE33Palbociclib caps.  75mgтабл.(капс.)252
3.72.L01XE33Palbociclib caps. 100mgтабл.(капс.)252
3.73.L01XE33Palbociclib caps. 125mgтабл.(капс.)252
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3.74.L01XE35Osimertinib tabl. 80mgтабл.(капс.)360
3.75.L01XE36Alectinib caps. 150mgтабл.(капс.)1 440
3.76.L01XE38Cobimetinib tabl. 20mgтабл.(капс.)720
3.77.L01XE42Ribociclib tabl. 200mg x21табл.(капс.)2 000
3.78.L01XE42Ribociclib tabl. 200mg x42табл.(капс.)2 000
3.79.L01XE43Brigatinib tabl. 90mgтабл.(капс.)360
3.80.L01XE50Abemaciclib tabl.  50mgтабл.(капс.)360
3.81.L01XE50Abemaciclib tabl. 100mgтабл.(капс.)360
3.82.L01XE50Abemaciclib tabl. 150mgтабл.(капс.)360
3.83.L01XX17Topotecan powd. for sol. inf. 4mgфл.(амп.)20
3.84.L01XX19Irinotecan conc. for sol. for inf. 100mgфл.(амп.)300
3.85.L01XX41Eribulin sol. for inj. 0.44mg/ml 2mlфл.(амп.)60
3.86.L01XX43Vismodegib caps. 150mgтабл.(капс.)336
3.87.L01XX44Aflibercept conc. for sol. for inf. 25 mg/ml 4mlфл.(амп.)48
3.88.L01XX44Aflibercept conc. for sol. for inf. 25 mg/ml 8mlфл.(амп.)96
3.89.L01XX46Olaparib caps. 50mgтабл.(капс.)4 032
3.90.L01XX46Olaparib tabl. 100mgтабл.(капс.)1 344
3.91.L01XX46Olaparib tabl. 150mgтабл.(капс.)3 000
3.92.L02BB04Enzalutamide caps. 40mgтабл.(капс.)13 440
3.93.L02BX03Abiraterone acetate tabl. 500mgтабл.(капс.)8 640
3.94.L03AA02Filgrastim sol. for inj. or inf. 30 MU/0.5ml (300 mcg) in 
prefilled syringeфл.(амп.)50
3.95.L03AA13Pegfilgrastim sol.inj. in pre-filled syr. 10mg/ml 0.6ml 
(6mg)фл.(амп.)12
3.96.L03AA14Lipegfilgrastim sol. for inj. in pre-filled syr. 6mg/0.6ml
фл.(амп.)40
3.97.L03AB04Interferon alfa-2a sol. for inj. 3 MIUфл.(амп.)200
3.98.L03AX03Mycobacterium bovis BCG powd. for susp. 11.25mgфл.(амп.)80

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  
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жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 11.06.2020 дд/мм/гггг

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
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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