
 
“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 
ул.”Лъчезар Станчев” № 5 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 
тел. 02/ 8133 660; факс 02/ 8133 666  
e-mail: office@sofarmatrading.bg 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 23.04.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение №53/06.04.2015г. за определяне на изпълнител, 
Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 
изделия през 2015г.” като частично освобождаваме сума в размер на 74,33лв. от Банкова гаранция за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Реф.№LGISS25688/15/DT от 16.03.2015г. 
издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД – гр.София, за обособени позиции  №№ 30, 43, 
44 и 49 по които сте отстранени.  
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 23.04.2015г., освобождаваме частично от Банкова 
гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Реф.№LGISS25688/15/DT от 
16.03.2015г. издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД – гр.София сумата 554,35лв. за 
обособени позиции  №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 и 39 по които сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас.  
 На 23.04.2015г. освобождаваме останалата сума от цитираната по-горе банкова гаранция в 
размер на 71,32лв., осигурена в повече от Вас.  
 Приложение:  
 1.Оригинал на Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
Реф.№LGISS25688/15/DT от 16.03.2015г. издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД – 
гр.София за сума в размер на 700,00лв. 
 
 
С уважение,            / п / 

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@sofarmatrading.bg


 
“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 
„ЕЛТА 90М” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1233 
ул. „Враня“ № 82 
тел. 02/ 983 96 49; факс 02/ 983 22 11 
e-mail: office@elta90.eu 
 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 23.04.2015г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 

2015г.”. парична сума в размер на 88,60лв., за обособена позиция  № 55 за която сте класирани на     

1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

   
 

 
 

С уважение,        / п / 

 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@elta90.eu


 
“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 
„ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1404 
ул.”Луи Айер” № 79Б 
тел. 02/ 862 54 50; факс 02/ 862 54 62  
e-mail: med2000@abv.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 23.04.2015г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 

2015г.” парична сума в размер на 90,00лв., за обособени позиции  №№ 52 и 53 за които сте класирани 

на 1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

   
 
 
С уважение,         / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:med2000@abv.bg


 
“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 
„АКВАХИМ” АД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1582 
жк „Дружба 2“ 
бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 83  
тел. 02/ 807 50 00; факс 02/ 807 50 50  
e-mail: aquachim@aquachim.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 23.04.2015г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 

2015г.” парична сума в размер на 211,99лв., за обособена позиция  №56 за която сте класирани на     

1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

   
 

 
 

С уважение,      / п / 

 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:aquachim@aquachim.bg


 
“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 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 
Адрес: 
гр. Стара Загора 6000 
ул.”Новозагорско шосе” блок 1, пк 441 
тел. 042/ 610 230; 0700 18 003; факс 042/ 601 585 
e-mail: officesz@perfect-medica.com 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
 
 
 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 23.04.2015г., Ви връщаме 

гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 

2015г.” парична сума в размер на 113,66лв., за обособена позиция  №59 за която сте класирани на     

1-во място, след сключване на договора за обществена поръчка с Вас. 

   
 

 
 

С уважение,           / п / 

 

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 

Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:officesz@perfect-medica.com


 
 

“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 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 
ГР. ВАРНА 
 
Адрес: 
гр. Варна 9002 
ул.”Иван Богоров” № 12, ет.2 
тел. 052/ 602 360; факс 052/ 699 060  
e-mail: elpak@elpak.bg 
 
 
 

Относно: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени 
продукти и медицински изделия през 2015г.” с номер в РОП: 00731-2015-0001 
 

 
 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 

 Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 23.04.2015г., в срока от 5 работни 

дни  след изтичане срока на обжалване на Решение №53/06.04.2015г. за определяне на изпълнител, 

Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет “Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия през 2015г.” парична сума в размер на 11,58лв. 

 

 
 
 
С уважение,           / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:elpak@elpak.bg
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