
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

гр.Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович №15,тел 

042/627125, факс 042/600 959 

Изх.№91А/21.06.2013г. 

 

 

ПОКАНА 

за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение№ 91/21.06.2013 

год. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане 

на обществена поръчка с предмет :  

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания за нуждите на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД по пет обособени 

позиции” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се 

проведе при следните условия: 

    1. Предмет на обществената поръчка - доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на 

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД по пет обособени позиции, в количество 

съгласно спецификацията от документацията за ОП и обща прогнозна 

стойност 87049лв. без ДДС.  

Обособените позиции са следните: 

-  Обособена позиция №1 „Bleomycin” с прогнозна стойност 12735лв. 

без ДДС 

- Обособена позиция №2 „Dacarbasine” с прогнозна стойност 

32236лв. без ДДС 

- Обособена позиция №3 „Fluorouracil” с прогнозна стойност 

37575лв. без ДДС 

- Обособена позиция №4 „Vinblastine” с прогнозна стойност 3258лв. 

без ДДС 

- Обособена позиция №5 „Vincristine” с прогнозна стойност 1245лв. 

без ДДС 

    2. Участниците, които ще бъдат поканени са: 

- за Обособена позиция №1 „Bleomycin” - "Екофарм" ЕООД 

ЕИК:130390055 гр. София, бул.Черни връх №14 бл.3 партер и "Либра" 

ЕАД ЕИК:102153152 гр.София, ул.Околовръстен път №199 А; 

- за обособена позиция №2 „Dacarbasine” - "Екофарм" ЕООД 

ЕИК:130390055 гр. София, бул.Черни връх №14 бл.3 партер и "Либра" 

ЕАД ЕИК:102153152 гр.София, ул.Околовръстен път №199 А; 



- за обособена позиция №3 „Fluorouracil” - "Либра" ЕАД 

ЕИК:102153152 гр.София, ул.Околовръстен път №199 А ;  

- за обособена позиция №4 „Vinblastine” -  "МС Фарма" АД 

ЕИК:130861077 гр.София, ул.Земляне №35    и 

- за обособена позиция №5 „Vincristine” - "МС Фарма" АД 

ЕИК:130861077 гр.София, ул.Земляне №35.    

 3. Изискуеми документи – посочени са в „Указание за подготовка на 

офертите на участниците” от документацията за ОП в т.ч. по чл.47, чл.50 и 

чл.51 ЗОП. 

    4. Ограничение по чл.47 ал.2 т.5 ЗОП – от участие в процедурата се 

отстраняват участници, по отношение на които е налице хипотезата на 

посочената норма. 

    5. Срок за изпълнение на доставката  - до 5 работни дни от 

получаване на заявката за нея. 

    6. Качество на доставката – съобразно посоченото в „Пълно 

описание на обекта на поръчката и технически спецификации” от 

документацията за ОП. 

    7. Плащане на доставката – до 30 дни от доставката, придружена с 

надлежна фактура. 

    8. Гаранция – представя се под формата на банкова гаранция 

съобразно образеца от документацията за ОП или под формата на парична 

сума, внесена по сметката на възложителя – Първа инвестиционна банка – 

Стара Загора, IBAN BG65 FINV 9150 1014  9206 26, BIC FINVBGSF и 

следва да бъде: 

     8.1 Гаранция за участие – посочена в спецификацията от 

документацията за ОП. Тя е със срок на валидност до 01.09.2013г. 

     8.2 Гаранция за изпълнение на договор за ОП – 1% от 

стойността му без ДДС. Тя е със срок на валидност до 01.08.2014г. 

    9. Срок за изпълнение на ОП – 11 месеца от сключване на договора 

за нея. 

   10. Място и срок за подаване на оферти – оферти за участие в тази 

процедура се представят в деловодството на възложителя – гр.Стара 

Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №15 – в срок до 8,30 часа на 03.07.2013г. 

    11. Дата и място на провеждане на преговори с участниците – на 

03.07.2013г.от 9,00часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на 

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД в гр.Стара Загора, ул. ”Д-р Тодор Стоянович” 

№15 

    12. Критерий за оценка – най-ниска цена. 

 

 

 

Управител: 

        /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/ 

 


