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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [ 1 ] 

  

 
Възложител: [МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00757 ] 

Адрес: [УЛ. КОСТА ПЕТРОВ №2] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [адв. Д. Борисов - юридически консултант] 

Телефон: [0899 859405] 

E-mail: [mbal@bogytec.com] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за 

нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични 

заявки”. 

  

Кратко описание: „Доставка на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за 

нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични 

заявки”).  

  

Място на извършване: [МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [40710.00] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [ 1  ] 
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Наименование: ["Автоматичен хематологичен анализатор Quintus, 
произведен от Boule-Швеция”] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [9160,00лв.] 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

  

Наименование: ["Автоматичен глюкоанализатор GA3, произведен от 
KABE-Германия” ] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [7350,00 лв.] 

Номер на обособената позиция: [ 3  ] 

  

Наименование: ["Уринен анализатор Urilyzer 100 Pro, произведен от 
Analyticon-Германия” ] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1200,00 лв.] 

Номер на обособената позиция: [ 4  ] 

  

Наименование: ["Коагулометър DCA-2, произведен от Dutch 

Diagnostics-Холандия] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2000,00 лв.] 

Номер на обособената позиция: [ 5  ] 

  

Наименование: ["БИОХИМИЧЕН  АНАЛИЗАТОР BA400, произведен от 

Biosystems-Испания"] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [15 000,00 лв.] 

Номер на обособената позиция: [ 6  ] 

 

Наименование: ["МАТЕРИАЛИ ЗА КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗАТОР Easy 

Stat, произведен от  Медика-САЩ"] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6000,00 лв.] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [ ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [ ] 
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Технически и професионални способности: [ ] 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.05.2017г.]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.07.2017г.]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.09.2017г. от 14:00ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: [Офертите ще бъдат отворени в  стая №5, втори етаж 

на Административна сграда в Централен корпус на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД.] 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [ Обявата и документацията за участие е 

публикувана на профила на купувача.] 
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Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-

auctions 

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.04.2017г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ КЕРЧЕВ] 

Длъжност: [Изпълнителен директор на МБАЛ Св.Иван Рилски – Разград АД] 

 


