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България-София: Диагностични реактиви
2021/S 020-044988

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000689047
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 38
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: М. Михайлова
Електронна поща: op_4mbal@abv.bg 
Телефон:  +359 894731306
Факс:  +359 28519211
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://4mbal.bg/
Адрес на профила на купувача: https://4mbal.bg/%d0%be
%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be
%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за 
активно лечение — София“ ЕАД
Референтен номер: 000689047

II.1.2) Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки
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II.1.4) Кратко описание:
Предмет на поръчката: доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта 
многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД.
Диагностичните реактиви и консумативи, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури 
„Диагностични реактиви и консумативи“, необходими за дейността на клинична, микробиологична 
и патологоанатомична лаборатории. В приложената техн. спецификация са посочени техните 
номенклатури с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и реда 
на ЗОП. Номенклатурите диагн. реактиви и консумативи са конкретизирани по видове диагн. реактиви 
и консумативи, обозначени със собствен пореден номер, подробно описани в техн. спецификация 
— приложение № 1, по вид, мерна единица и съответното им кол-во с оглед на предназначението 
им за наличните лабораторни апарати. В обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата, възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от 
номенклатурите.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:
Лабораториите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД, гр. София, 
бул. „Македония“ № 38

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка е доставка на диагностични реактиви и консумативи. В срока на 
договора се извършват периодични доставки въз основа на писмени заявки от възложителя в рамките 
на договорените количества по номенклатури диагностични реактиви и консумативи, представени в 
техническата спецификация — приложение 1 от документацията, и в съответствие с оферираните 
единични цени.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

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

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

29/01/2021 S20
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



ОВ/S S20
29/01/2021
44988-2021-BG

3 / 3

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278686

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

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

Раздел V: Възлагане на поръчката
Наименование:
По номенклатури № 331, 332, 333, 334, 340, 373, 454, 455 и 456

Възложена е поръчка/обособена позиция: 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

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

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: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2021
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