
 

 

 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

   гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

              ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ДО 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  

ГР. СОФИЯ 

 

Адрес: 

гр. София, 1756 

район Изгрев 

ул. „Лъчезар Станчев” № 5 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12  

тел. 02/ 81 33 660; факс 02/ 81 33 666 

e-mail: office@sopharmatrading.bg 

 

 

 Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания”, номер в РОП – 00731-2015-0002 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2015г. освобождаваме издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК 

(БЪЛГАРИЯ) ЕАД - гр. София банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” с 
реф.№LGISS25763/15/AB  от 26.03.2015г. на стойност 8 057,25лв.,  считано от 19.06.2015г. на 
основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП за обособени позиции №№16, 49, 88 и 93, за които сте класирани 

на 2-ро място. Банковата гаранция освобождаваме  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след 

сключване на договора за обществената поръчка с определения за тях изпълнител. 

 Приложение: Оригинал на  банкова гаранция за участие издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК 

(БЪЛГАРИЯ) ЕАД - гр. София с реф.№LGISS25763/15/AB  от 26.03.2015г. на стойност 8 057,25лв.,  

считано от 19.06.2015г. 
 

 

 

 

 

С уважение, 
 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

 

 

 

 



 

 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959,  
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

               ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ДО 

„МЕДЕКС” ООД 

ГР. СОФИЯ 

 

Адрес: 

гр. София 1138 

район Младост 

ж.к. Горубляне 

ул.”Самоковско шосе” № 2Л 

Търговски център „Боила”, 5 ет. 

тел. 02/ 917 55 45; 0884 125966; факс 02/ 917 55 38  

e-mail: tenders@medex.bg ; office@medex.bg  

 

 

 Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” , номер в РОП – 00731-2015-0002 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2015г.  освобождаваме издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. 

София, банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

лечение на солидни злокачествени заболявания” с изх.№0911-58-031617/06.04.2015г. на стойност 
4 485,71лв., считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП освобождаваме гаранция за 
участие за обособени позиции №№10, 24, 70, 75 и 92 за които сте класирани на 2-ро място след 

подписване на договора за обществената поръчка с определения за тях изпълнител. 

 Приложение: Оригинал на  банкова гаранция за участие издадена от Уникредит Булбанк АД 

– гр. София с изх.№0911-58-031617/06.04.2015г. на стойност 4 485,71лв., считано от 19.06.2015г. 
 

 

 

С уважение, 
 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

    гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

             ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ДО 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД  

ГР. СОФИЯ 

 

Адрес: 

гр. София 1700 

ул.”Околовръстен път” № 199а 

тел. 02/ 965 81 09 и 02/ 965 88 75; факс 02/ 965 88 28 

e-mail: kr.nikolaev@phoenixpharma.bg 

 

 

 Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” , номер в РОП – 00731-2015-0002 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2015г.  освобождаваме издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. 

София, банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

лечение на солидни злокачествени заболявания” с изх.№0911-58-030754/02.04.2015г. на стойност 
17 165,73лв., считано от 19.06.2015г., на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП освобождаваме гаранция 
за участие за обособени позиции №№10, 16, 24, 29, 38, 48, 49, 70, 75, 88, 92 и 93  за които сте 
класирани на 1-во място след подписване на договора за обществената поръчка с Вас. 
 Приложение: Оригинал на  банкова гаранция за участие издадена от Уникредит Булбанк АД 

– гр. София с изх.№0911-58-030754/02.04.2015г. на стойност 17 165,73лв., считано от 19.06.2015г. 
 
 

 

С уважение,  
 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  

СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
 

      гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15,тел042/627125,факс042/600 959, 
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com 

                 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ДО 

„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД  

ГР. СОФИЯ 

 

Адрес: 

гр. София  

кв. „Горна Баня“ 

ул. „Акад. Михаил Маджаров” № 10  

тел. 02/ 8620192; факс 02/ 4084013  

e-mail: bpenkova@thservice-bg.com 

 

 

 Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” , номер в РОП – 00731-2015-0002 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2015г.  освобождаваме издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. 

София, банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

лечение на солидни злокачествени заболявания” с изх.№0774-58-031635/06.04.2015г. на стойност 

4 272,45лв., считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП освобождаваме гаранция за 

участие за обособена позиция №38 за която сте класирани на 2-ро място след подписване на 

договора за обществената поръчка с определения за тях изпълнител. 

 Приложение: Оригинал на  банкова гаранция за участие издадена от Уникредит Булбанк АД 

– гр. София с изх.№0774-58-031635/06.04.2015г.  на стойност 4 272,45лв., считано от 19.06.2015г. 

 

 

 

С уважение, 
 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

 

 

 

 

 


