
Партида
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

СУ
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
ЕЗ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН______________________ _________
1 .1 ) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)____________________ _______ _______ ___________
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
Втора МБАЛ - София ЕАД 000689022_________________
Пощенски адрес:
бул. Христо Ботев 120
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1202 BG
Лице за контакт: Телефон:
Самуил Асенов +359 29158545
Електронна поща: Факс:
secondmbalĚabv.bg +359 29314024
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.vtorambal.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://vtorambal.com/index.php/prot zeduri-po-zop/17 8-2 019-04-22-08-05- 
24__________________________________________________________________________
1.2) Съвместно възлагане
[~~1 Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

ППоръчката се възлага от централен орган за покупки__________________________________ _

I.4) Вид на възлагащия орган
□Министерство или всякакъв друг национален ^Публичноправна организация 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□Национална или федерална агенция/служба □Европейска институция/агенция или

II. l) Обхват на обществената поръчка________________________________________

11.1.1) Наименование:
Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, 
Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и 
Отделение по клинична патология, за срок от две години за 
Референтен номер: 2_____________________________________________________________

11.1.2) Основен CPV код: 3 3 69 65 0 0

□Регионален или местен орган 
ПРегионална или местна агенция/служба

международна организация 
□ Д руг тип:_____________

I.5) Основна дейност
□О бщ и обществени услуги □Настаняване/жилищно строителство и места

П  Отбрана
□Обществен ред и безопасност 
П  Околна среда
Г~)Икономически и финансови дейности 
^^Здравеопазване________________

за отдих и култура 
□Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование
□Д руга дейност:______________

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

УНП: 8bfe 17a5-dddd-49e4-9c42-6 14833672еОЗ

http://www.vtorambal.com
http://vtorambal.com/index.php/prot
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Допълнителен CPV код:1 2 ____

II. 1.з) Вид на поръчка
Г~| Строителство_______ БЗДоетавки__________|~~| Услуги_______________________________

II.1.4) Кратко описание:
Д о с т а в к а  по з а я в к а  на р е а к ти в и  и ко н сум ати ви  за  Клинична л а б о р а т о р и я , 
М икробиологична л а б о р а т о р и я , Л абор атор и я по тр ан сф узи он н а х ем ато л о ги я  и 
О тделен и е по клинична п а т о л о г и я , за  ср о к  от д в е  години за  нуж дите на 
„В то р а  МВАЛ •- София" ЕАД

II. 1.6) И нформация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции_______________________ Да БЗ Не Г~ 1
II.1.7) Обща стойност на общ ествената поръчка (без да се вклю чва ДДС)
Стойност: 1 4 8 5 3 8 . 2 1
(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 II: Описание / Обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________________________________________

11.2.1) Н аименование: 2
Клинична л аб о р а то р и я
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 3 3 6 9 6 5 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
г р . София, б у л . Х ри сто Б о тев  1 2 0 , с г р а д а т а  на В тора МБАЛ -  София ЕАД 
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на общ ествената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Л абор атор н и  р е а к т и в и  за  "Клинична л а б о р а т о р и я "  включваща 8 н ом енклатури 
от № 1 до № 8. П рогнозн и те к о л и ч е с т в а  са  подробно опи сани в 
Т е х н и ч е с к а т а  специ ф икация.

11.2.5) Критерии за възлагане 1 2
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20
J8L Цена - Тежест: 21_____________________________________________________________

II.2.и )  И нформация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Н.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 8bfe!7a5-dddd-49e4-9c42-6l4S33ó72e03
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РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II. а) Описание 1______________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Микробиологична лаборатория
Обособена позиция №: 2
2

П.а.а) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Христо Ботев 120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД 
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Лабораторни реактиви за "Микробиологична лаборатория" включваща 146 
номенклатури от № 9 до № 155. Прогнозните количества са подробно 
описани в Техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
П Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Бй Цена - Тежест: 21

II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  НеЦЗ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  He[g

П.2.14) Допълнителна информация:

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

II.2.1) Наименование: 2
Лаборатория по трансфузионна хематология 
Обособена позиция №: 3

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

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Христо Ботев 120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД 
код NUTS:1 BG411______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Лабораторни реактиви за "Лаборатория по трансфузионна хематология" 
включваща 10 номенклатури от № 156 до № 165. Прогнозните количества са 
подробно описани в Техническата спецификация.
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Г~| Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20________________________________________
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Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест:1 20 
55  Цена - Тежест: 21

II.2.ii) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Е

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

Р А З Д Е Л  II: Описание / Обособена позиция
II. 2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2
Отделение по клинична патология
Обособена позиция №: 4
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 3 3 6 9 6 5 0 0  
Допълнителен CPV код: 1 2

Да П Не 5 3

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
г р . София, бул. Христо Ботев 1 2 0 , сградата на Втора МБАЛ 
код NUTS: 1 BG411

-  София ЕАД.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Лабораторни реактиви за "Отделение по клинична патология" включваща 1 
номенклатура - № 166. Прогнозните количества са подробно описани в 
Техническата спецификация.
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Г~1 Критерий за качество -  Име: / Тежест:1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
5 5  Цена - Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не5 3

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не5 5

П.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 8bfel7a5-dddd-49e4-9c42-614833672e03 4
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV. 1) Описание_______________________________________________________

IV.l.i) Вид процедура
Г~| Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

Г~| 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 Ti)
Big Публично състезание
ППряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)__________________________________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
□ Т ази  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
I |Установена е динамична система за покупки________________________________________

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

TV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  НеЕЗ 
(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:до8529
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за 
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна 
прозрачност ех ante)___________________________________________________________

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

горепосоченото обявление за поръчка_____________________________________________

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

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

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
Поръчка № (Договор №): ДОП-28
Обособена позиция №: 2 1- ном № 3
Наименование:
Клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да [а  НеП

V.i) Информация относно невъзлагане______________________________________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□ Н е  са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)_________________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□eNotices
□ T E D  eSender
□ДРУГО______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 лл/мм/гггг________

V.2) Възлагане на поръчката

УНП: 8bfel7a5-dddd-49e4-9c42-6l4833ó72e03 5
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V.2.1) Дата на сключване на договора
29.07.2019 дд/мм/гггг__________________________________________________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о______________________________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори____________________Да П  He IX!

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1________________________________
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
Медицинска Техника Инженеринг ООД 831641528
Пощенски адрес:
жк Младост 1, бл. 28Б, ул. Димитър Моллов
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1750 BG
Електронна поща: Телефон:
info@mte-bg.com +359 24627130
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 24627115
Изпълнителят е МСП Да И  НеП

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: 4 2 4 0.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)________________________________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
П 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 ше бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1_______________________
Поръчка № (Договор №): ДОП-25
Обособена позиция №: 2 2 - ном № 14 0, 141
Наименование:
Микробиологичан лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да й  НеП
Ул) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
I leNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)________

УНП: 8bfel7a5-dddd-49e4-9c42-ól483;í672e03 6
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Партида' ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Дата на изпрашане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.07.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  Н еК

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Биомедика България ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
131189596

Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Е. Гешов 2Е, БЦ Сердика, сгр. 2, ет. 2, офис 203
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1330

Държава:
BG

Електронна поща:
katуа.hristovaSbmgrp.bg

Телефон:
+359 24472833

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 24472831

Изпълнителят е МСП Дава Не|_i

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: 18  7 1 0 . 0 0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)________________________________________________________

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

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *
Поръчка № (Договор №): ДОП-2 6
Обособена позиция №: 2 1 - ном № 2
Наименование:
Клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Н  НеП

Ул) Информация относно невъзлагане______________________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
I leNotices
ГНТЕР eSender___________________________________________________

УНП: 8bfe 17a5-dddd-4I)e4-9c42-614833672е03 7



Партида' ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

V.2) Възлагане на поръчката

V.2,i) Дата на сключване на договора
29,07.2019 дд/мм/гггг________________

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

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р  Не|Е

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Марвена Диагностика ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
200600292

Пощенски адрес:
жк Младост 2, ул. Свети Киприян 44
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1799

Държава:
BG

Електронна поща:
tenders 0marvena-dx,com

Телефон:
+359 29748944

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 29748940

Да DC Не |_]~Изпълнителят е МСП

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: 2 98 4.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________________________________________________________

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

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
Поръчка № (Договор №): ДОП-27
Обособена позиция №: 2 1 - ном 1\" 1
Наименование:
Клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Не □

V.1) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7_______________________________

УНП: 8bfe 17a5-dddd-49e4-9o42-614833672е03 8



Партида' ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА * версия ?)

□eNotices 
□ T E D  eSender
□ Д р уго ______________
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
29.07.2019 дд/мм/гггг________________

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

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Хроно ООД

Национален регистрационен номер: 2
130998890

Пощенски адрес:
жк София парк, Търговска зона, сграда 16Б, ет. 2, офис 8
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1766

Държава:
BG

Електронна поща:
office0chrono.bg

Телефон:
+359 28159800

Интернет адрес: (ÚRL) Факс:
+359 28159820

ДаЕЗ Не[__ГИзпълнителят е МСП

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: 3 3 1 3 2 . 3 6
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
I I 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 №): ДОП-29
Обособена позиция №: 2 2 -  ном № 12, 19-97, 107
Наименование:
Микробиологична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да £ 3  He I I

V.l) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

УНП: 8bfel 7a5-dddd-49e4-9c42-614833672e03 9



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)_________________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
Г~1 eNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р уго ______________
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.g) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.07.2019 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  He Eg

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
130428132

Пощенски адрес: 
бул. Янко Сакъзов 26
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1504

Държава:
BG

Електронна поща:
kovachev@bulbio.com

Телефон:
+359 29446191

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 29433455

Да Eg Не|_]~Изпълнителят е МСП

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: 98 92.0 0
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
П  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. 8bfel7aS-dddd-49e4-9c42-614833672c03 10
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *

Поръчка № (Договор №): ДОН-30
Обособена позиция №: 2 1 - ном. № 5
Наименование:
Клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да G3  НеП

Ул) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
i~~|eNotices
□ T E D  eSender
□ Д р уго ______________
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

У.гл) Дата на сключване на договора
29.07.2019 дд/мм/гггг________________

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

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Медилаб - С ООД

Национален регистрационен номер: 2
203512634

Пощенски адрес:
ул. Силиврия 44-46 В, ет.
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1404

Държава:
BG

Електронна поща:
medilab@medilab-bg.com

Телефон:
+359 28598046

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 28598047

ДаМ  НеЦИзпълнителят е МСП

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: 3 62 4 4.5 2
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: 8bfe! 7a5-dddd-49e4-9c42-6 |4833672е03

mailto:medilab@medilab-bg.com


Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *
Поръчка № (Договор №): ДОП - 33
Обособена позиция №: 2 1, ном. № 4
Наименование:
Клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Н  H eD

V.i) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
|~~leNotices 
□ T E D  eSender
□ Д р уго ______________
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
15.08.2019 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Елит Медикал ООД

Национален регистрационен номер: 2
130824861

Пощенски адрес:
бул. Арсеналски 65, ет. 1, офис 1
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1421

Държава:
BG

Електронна поща:
info@elitmedical.com

Телефон:
+359 28669070

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 28652999

Д а & 3  Не|__ГИзпълнителят е МСП

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: 5 7 00.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________________________________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:________%
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (нерспя 7)

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

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1_______________________
Поръчка № (Договор №): ДОП - 5 4
Обособена позиция №: 2 2, ном № 127-138
Наименование:
Микробиологична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Н  НеП

V.1) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
r~|eNotices
□ T E D  eSender
□ Д р уго ______________
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
2Q.o8.2Qi9 дд/мм/гггг_______________

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

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Диамед ООД

Национален регистрационен номер: 2
121062052

Пощенски адрес:
ул. Христо Ценов 4
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1407

Държава:
BG

Електронна поща:
tenders Sdiamed.bg

Телефон:
+359 29621766

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 29621753

ДаЩ Н еЕГИзпълнителят е МСП

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: 2 5 35 3.53
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
П  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЧА 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 №): ДОП - 31
Обособена позиция №: 2 2, ном. №№ 114, 116
Наименование:
Микробиологична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ЕЗ НеП

V.1) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
[ leNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р уго ______________
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
15.08.2019 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Елта 90М ООД

Национален регистрационен номер: 2
130469816

Пощенски адрес:
ул. Враня 82
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1309

Държава:
BG

Електронна поща:
office@elta90.eu

Телефон:
+359 2983964Í

Интернет адрес: (ÚRL) Факс:
+359 29832211

Да kg Не Ц~Изпълнителят е МСП

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: 7 5 0.00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________________________________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

УНП: 8bfel7a5-dddd-49e4-9c42-6148.13672e03 14
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  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 *_______________________
Поръчка № (Договор №): ДОП - 32
Обособена позиция №: 2 2, ном. №№ 16-18, 98-112
Наименование:
Микробиологична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ЕЗ НеП

V.i) Информация относно невъзлагане__________________________

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

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
I IcNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р уго ______________
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.g) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
15.08.2019 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  Не ES

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Ридаком ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
175040885

Пощенски адрес:
ул. Коломан 1, Административна сграда на ОСК Славия, офис 217
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1618

Държава:
BG

Електронна поща:
opOridacom.com

Телефон:
+359 29586568

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 29559998

Да|% Не[_ГИзпълнителят е МСП

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: 1 1 5 3 1 . 8 0
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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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ 'ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

възлагане на поръчки)____________________________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
П  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.з) 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 № 1É
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmingcpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.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):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 197 и чл. 198 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

УНП: 8ЬГе 17a5-dddd-49e4-9c42-61483.i672e03
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09.09.2019 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

I |3 а 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:

Потсъствие 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

I |Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в 
директивата

П  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

□ о т  доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност 
П 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 I 5 -  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:

I Iотсъствие на конкуренция поради технически причини
□обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение
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I |защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост 
□ З а  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 
□ о т  ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби 
|~1 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

□ З а  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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