
 
“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 
„ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
с. Равно поле 2129 
Промишлена зона „Верила“ 
тел. 02/ 971 80 05; факс 02/ 971 80 07  
e-mail: propharmacia@abv.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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 17.06.2015г., приложено Ви 
връщаме оригинал на банкова гаранция за участие, както следва: 

1. Банкова гаранция с изх.№0218-58-031729/06.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 1 676,70лв. за обособена позиция  № 
88, за която сте класиран след 2-ро място. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, задържаме банкови гаранции за участие по обособени 
позиции № 23, 47 и 87 по които сте класирани на 1-во място. Същите ще освободим  след сключване 
на договора за обществената поръчка. 
 Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
С уважение,                 / п / 

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:propharmacia@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 
„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1618 
бул. „България“ 118 
Бизнес център Абакус, ет. 2 
тел. 02/ 85 49 701; факс 02/ 95 32 622 
e-mail: zop@altaph.eu 
 
 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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 17.06.2015г., приложено Ви 
връщаме оригинал на банкова гаранция за участие, както следва: 

1. Банкова гаранция с изх.№0911-58-030802/02.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 19 143,00лв. за обособена позиция  
№ 27, за която сте класиран след 2-ро място. 

2. Банкова гаранция с изх.№0911-58-030805/02.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 6 426,99лв. за обособена позиция  № 
36, за която сте класиран след 2-ро място. 

3. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031322/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 5 016,60лв. за обособена позиция  № 
90, за която сте класиран след 2-ро място. 

4. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031627/06.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 2 139,02лв. за обособена позиция  № 
91, за която сте класиран след 2-ро място. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, задържаме банкови гаранции за участие по обособени 
позиции № 1, 22, 28, 53, 60, 65 и 95 по които сте класирани на 1-во и 2-ро място. Същите ще 
освободим  след сключване на договорите за обществената поръчка. 
 Приложение: съгласно текста. 
 

 
 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@altaph.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 
„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 с писмо наш изх.№1818 от 17.06.2015г. до  РАЙФАЙЗЕНБАНК 

(БЪЛГАРИЯ) ЕАД – гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 

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 181 452,47лв., Ви 

уведомяваме, че считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП частично сме 

освободили гаранция за участие в размер на 41 535,10лв. за обособени позиции №№23, 32, 37, 38, 

42, 44, 46, 47, 52, 57, 83, 84 и 92 за които сте класиран след 2-ро място. Със същото писмо на 

основание чл.62, ал.1, т.1 считано от 19.06.2015г. частично сме освободили от цитираната банкова 

гаранция за участие и сума от  293,27лв. за обособена позиция №7, по която сте отстранен. 

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

139 917,37лв. за обособени позиции №№1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 

41, 45, 49, 50, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 90 и 93, за 

които сте класирани на 1-во и 2-ро място. Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, 

ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на договорите за обществената поръчка. 

  

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@sopharmatrading.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 
„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 с писмо наш изх.№1815 от 17.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –      

гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 76 000,00лв., Ви уведомяваме, че считано от 19.06.2015г. на 

основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в размер на              

41 875,59лв., за обособени позиции №№23, 46, 47, 63, 66, 87 и 88 за които сте класиран след 2-ро 

място. Със същото писмо на основание чл.62, ал.1, т.1 считано от 19.06.2015г. частично сме 

освободили от цитираната банкова гаранция за участие сума от  293,27лв. за обособена позиция №7, 

по която сте отстранен и сума в размер на 332,35лв. за обособена позиция №41 по която има внесена 

от Вас в същия размер парична сума включени в общата сума /41875,59/.   

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

34 124,41лв. за обособени позиции №№ 3, 10, 15, 20, 24, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 56, 57, 60, 70, 72, 

73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 94 и 95 за които сте класирани на 1-во и 2-ро място. Банковата 

гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на договорите за 

обществената поръчка. 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:tenders@medex.bg
mailto:office@medex.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 
„ФАРКОЛ” АД 
ГР. БУРГАС 
Адрес: 
гр. Бургас 8000 
ул.”Сан Стефано” № 28 
тел. 056/ 85 17 21;  факс 056/ 85 17 22 
e-mail: farkol@farkol.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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение  № 80/01.06.2015г. за определяне на изпълнител, 
Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на 
солидни злокачествени заболявания” като частично освобождаваме сума в размер на 4 069,03лв. от 
Банкова гаранция изх.№0831-58-031684/06.04.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД – 
Корпоративен филиал Бургас, за обособени позиции  №№ 2, 9, 42, 52, 54, 72, 73, 74  и 77 по които сте 
класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., частично освобождаваме банкова 
гаранция изх.№0831-58-031684/06.04.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД – Корпоративен 
филиал Бургас за сумата 332,35лв. за обособена позиция  № 41 по която сте класиран на 1-во място 
след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№0831-58-031684/06.04.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД – Корпоративен филиал 
Бургас сумата 2 429,31лв. за обособени позиции  №№ 5 и 35 по които сте класиран на 2-ро място 
след подписване на договора с определения за изпълнител по тези обособени позиции. 

Във връзка с уведомление изх.№614/15.06.2015г. с наш вх.№ 1760/16.06.2015г. и получена по 
банковата сметка на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД парична сума в размер на 610,12лв. от които 
10,87лв. за обособена позиция №50 и 599,25лв. за обособена позиция №55, с която се заменя 
банковата гаранция за участие и сумите на основание чл.61, ал.2, т.2  се усвояват от Възложителя.  
 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0831-58-031684/06.04.2015г. издадена от Уникредит 
Булбанк АД – Корпоративен филиал Бургас. 
 
С уважение,              / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:farkol@farkol.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 
„ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1172 
бул.”Г. М. Димитров” № 1 
тел. 02/ 960 37 85 ; факс 02/  962 41 27  
e-mail: d.zaloznaya.hq@comleague.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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., частично 
освобождаваме от банкова гаранция изх.№0911-58-027697/25.03.2015г. издадена от Уникредит 
Булбанк АД – гр. София сумата 1044,00лв. за обособена позиция  № 52 по които сте класиран на 1-во 
място след подписване на договора с Вас.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., частично освобождаваме от банкова 
гаранция изх.№0911-58-027697/25.03.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. София сумата                   
1 426,14лв. за обособена позиция  № 57 по която сте класиран на 2-ро място след подписване на 
договора с определения за изпълнител по тази обособена позиция. 

На 18.06.2015г., освобождаваме от банкова гаранция изх.№0911-58-027697/25.03.2015г. 
издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. София останалата сума в размер на 607,86лв., която се 
явява сума внесена в повече от Вас. 
 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-027697/25.03.2015г. издадена от Уникредит 
Булбанк АД – гр. София. 
 
 
 
С уважение,                 / п /   
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:d.zaloznaya.hq@comleague.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 
„ЕКОФАРМ” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1574 
бул. „Шипченски проход” № 65, ет.2 
тел. 02/ 963 15 97; факс 02/ 963 15 61  
e-mail: ecopharm@ecopharm.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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение  № 80/01.06.2015г. за определяне на изпълнител, 
Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на 
солидни злокачествени заболявания” като частично освобождаваме сума в размер на 6 141,20лв. от 
Банкова гаранция изх.№534/06.04.2015г., реф.№14570/04.15/Oper/ID издадена от БНП ПАРИБА С.А. 
– клон София, за обособени позиции  №№24, 44, 56, 60  и 91 по които сте класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., изцяло освобождаваме банкова гаранция 
изх.№534/06.04.2015г., реф.№14570/04.15/Oper/ID издадена от БНП ПАРИБА С.А. – клон София за 
сумата 2 050,62лв. за обособени позиции  №№ 6, 30 и 31 по които сте класиран на 1-во място след 
подписване на договора с Вас.  
 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№534/06.04.2015г., реф.№14570/04.15/Oper/ID издадена 
от БНП ПАРИБА С.А. – клон София. 
 
 
 
С уважение,             / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
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“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, 
 

 
 С писмо искане наш изх.№1817 от 17.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –  гр. София, чрез 

Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 

181 695,93лв., Ви уведомяваме, че считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 

частично сме освободили гаранция за участие в размер на   67 303,61лв., за обособени позиции №№ 

1, 2, 5, 9, 14, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 35, 39, 41, 42, 44, 50, 52, 57, 63, 65, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81 и 82  за 

които сте класиран след 2-ро място. Със същото писмо на основание чл.62, ал.1, т.1 и ал.3 считано 

от същата дата частично сме освободили от цитираната банкова гаранция за участие включително и 

сума за обособени позиции №№7, 11 и 54, по които сте отстранен.   

 С писмо искане наш изх.№1841от 18.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –  гр. София, чрез 

Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 

181 695,93лв., Ви уведомяваме, че считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП 

частично сме освободили гаранция за участие в размер на   97 226,59лв., за обособени позиции №№ 

3, 6, 12, 23, 27, 32, 36, 37, 45, 46, 47, 66, 67, 68, 79, 83, 84, 87, 90 и 91  за които сте класиран на 2-ро 
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място след подписване на договорите с определените за изпълнители участници, както и надвнесена 

от Вас сума за гаранция за участие.  

 На основание чл.62, ал.1, т.2 на 18.06.2015г. връщаме парична сума в размер на 97,60лв., 

която представлява гаранция за участие по обособена позиция №67 по която сте класиран на 2-ро 

място, след подписване на договора за обществената поръчка с определения за изпълнител по тази 

обособена позиция.  

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

17 165,73лв. за обособени позиции №№10, 16, 24, 29, 38, 48, 49, 70, 75, 88, 92 и 93 по които сте 

класиран на 1-во място и която сума ще освободим след подписване на договора с Вас.  

 
 
 
С уважение,             / п /   
 
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 
„МАРИМПЕКС-7” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1612 
бул. „Цар Борис III” № 54  
тел. 02/ 9532561 и 02/ 9530263; факс 02/ 9525821  
e-mail: office@marimpex7.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 с писмо наш изх.№1755 от 15.06.2015г. до  „БАНКА ПИРЕОС 

БЪЛГАРИЯ“ АД – клон София Витоша, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, 

относно издадена от  „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД – клон София Витоша, банкова гаранция 

за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 

злокачествени заболявания” с реф.№043051/08564/АМ с изх.№150/03.04.2015г. на стойност  

21 219,04лв., Ви уведомяваме, на основание чл.61, ал.2, т.2 от ЗОП сме предявили искане за 

плащане по цитираната банкова гаранция за участие в размер на  922,50лв., за обособена позиция 

№2 за която сте класиран на 1-ро място и сте отказали сключване на договор за обществена поръчка 

с писмо Ваш изх.№149/11.06.2015г., заведено с наш вх.№1739/12.06.2015г. 

 С писмо наш изх.№1793 от 16.06.2015г. до  „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД – клон 

София Витоша, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно издадена от  

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД – клон София Витоша, банкова гаранция за участие в ОП с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания” с реф.№043051/08564/АМ с изх.№150/03.04.2015г., Ви уведомяваме, на основание 

чл.61, ал.2, т.2 от ЗОП сме намалили допълнително размера по цитираната банкова гаранция за 

участие със сума в размер на 17 380,40лв., считано от 18.06.2015г. за обособени позиции №№ 9, 17, 

18, 20, 21, 32, 35, 50, 52, 54, 57, 63, 79, 80, 81, 82 и 92 по които сте класиран след 2-ро място и 

обособени позиции  №№ 10, 72, 73 и 74 по които сте отстранен. 
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 С писмо наш изх.№1849 от 18.06.2015г. до  „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД – клон 

София Витоша, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно издадена от  

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД – клон София Витоша, банкова гаранция за участие в ОП с 

предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 

заболявания” с реф.№043051/08564/АМ с изх.№150/03.04.2015г., Ви уведомяваме, на основание 

чл.61, ал.2, т.2 от ЗОП сме намалили допълнително размера по цитираната банкова гаранция за 

участие със сума в размер на 2 916,14лв., считано от 19.06.2015г. за обособени позиции  №№ 14, 26, 

62 и 78 по които сте класиран на 2-ро място след подписване на договорите за обществена поръчка с 

определените за изпълнители по тези обособени позиции. 

   
 
 
С уважение,             / п /      
 
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 
„СТИНГ” АД 
ГР. РАЗГРАД 
 
Адрес: 
гр. София 1592 
бул. „Асен Йорданов” № 6  
тел. 02/ 970 31; факс 02/ 970 33 01 
e-mail: office.sofia@stingpharma.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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 17.06.2015г., в срока от 5 работни 

дни  след изтичане срока на обжалване на Решение № 80/01.06.2015г. за определяне на изпълнител, 

приложено, Ви връщаме гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

лечение на солидни злокачествени заболявания”, като освобождаваме оригинал на Банкова гаранция 

изх.№0911-58-031612/06.04.2015г. издадена от Уникредит Булбанк АД – гр. София, за обособена 

позиция № 5, по която сте класиран след 2-ро място.  

 
 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-031612/06.04.2015г. издадена от Уникредит 

Булбанк АД – гр. София. 

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

 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“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 с писмо наш изх.№1816 от 17.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –      

гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 21 153,24лв., Ви уведомяваме, че считано от 19.06.2015г. на 

основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в размер на              

6 398,55лв., за обособени позиции №№26 и 37 по които сте класиран след 2-ро място. 

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

14 754,69лв. за обособени позиции №№ 25, 32, 38 и 46 за които сте класирани на 1-во и 2-ро място.  

 Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на 

договорите за обществената поръчка. 

 
 
С уважение,            / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
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“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 
„ФАРМНЕТ” АД 
ГР. ВАРНА 
 
Адрес: 
гр. Пловдив 4000 
ул. „Братя Бъкстон” № 134 
тел. 032/ 271890; факс 032/ 271826  
e-mail: tivanov@pharmnet.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 с писмо наш изх.№1815 от 17.06.2015г. до  „Банка ДСК“ ЕАД – гр. 

София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно издадена от  „Банка ДСК“ 

ЕАД – гр. София, банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” с №116DSK4839/06.04.2015г. на 

стойност 136 201,92лв., Ви уведомяваме, че считано от 18.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от 

ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в размер на   123 541,71лв., за обособени 

позиции №№1, 12, 16, 23, 26, 27, 28, 36, 37, 45, 47, 52, 60, 65, 87, 88, 90, 92 и 93 за които сте класиран 

след 2-ро място. Със същото писмо на основание чл.62, ал.1, т.1 считано от 18.06.2015г. частично 

сме освободили от цитираната банкова гаранция за участие сумата от  2 202,52лв. за обособена 

позиция №49, по която сте отстранен, която е включена в общата сума /123541,71лв./.   

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

12 659,21лв. за обособени позиции №№ 4, 11, 17, 18, 21, 39, 42, 43, 44, 54, 56, 62, 63 и 77 за които сте 

класирани на 1-во и 2-ро място. Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от 

ЗОП след сключване на договорите за обществената поръчка. 

 
 
 
С уважение,             / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
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“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 
„ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
с. Равно поле 2129 
Промишлена зона „Верила“ 
тел. 02/ 971 80 05; факс 02/ 971 80 07  
e-mail: propharmacia@abv.bg 
 
 
 
 Относно: 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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 17.06.2015г., приложено Ви 
връщаме оригинали на банкови гаранции за участие за обособени позиции № 23, 47 и 87 по които 
сте класирани на 1-во място след подписване на договора за обществената поръчка с Вас, както 
следва: 

1. Банкова гаранция с изх.№0218-58-031740/06.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 12 129,88лв. за обособена позиция  
№ 23. 

2. Банкова гаранция с изх.№0218-58-031723/06.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 2 001,22лв. за обособена позиция   
№ 47. 

3. Банкова гаранция с изх.№0218-58-031748/06.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 5 977,87лв. за обособена позиция   
№ 87. 
 Приложение: съгласно текста. 
 
 
 
 
С уважение,         / п /  

 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:propharmacia@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 
„АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1618 
бул. „България“ 118 
Бизнес център Абакус, ет. 2 
тел. 02/ 85 49 701; факс 02/ 95 32 622 
e-mail: zop@altaph.eu 
 
 
 
 Относно: 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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., приложено Ви 
връщаме оригинали на банкови гаранции за участие за обособени позиции № 22, 53 и 95 по които 
сте класирани на 1-во място след подписване на договора за обществената поръчка с Вас, както 
следва: 

1. Банкова гаранция с изх.№0911-58-030811/02.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 14 267,10лв. за обособена позиция  
№ 22. 

2. Банкова гаранция с изх.№0911-58-030812/02.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 3 292,29лв. за обособена позиция   
№ 53. 

3. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031314/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 6 206,40лв. за обособена позиция   
№ 95. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 18.06.2015г., приложено Ви връщаме оригинали на 
банкови гаранции за участие за обособени позиции № 1, 28, 60 и 65 по които сте класирани на 2-ро 
място след подписване на договорите за обществената поръчка с определените за изпълнители по 
тези обособени позиции, както следва: 

1. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031323/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 20 765,30лв. за обособена позиция  
№ 1. 

2. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031313/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:zop@altaph.eu


лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 13 039,04лв. за обособена позиция   
№ 28. 

3. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031309/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 1 718,34лв. за обособена позиция   
№ 60. 

4. Банкова гаранция с изх.№0911-58-031320/03.04.2015г. издадена от УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД – гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за 
лечение на солидни злокачествени заболявания” в размер на 12 735,15лв. за обособена позиция   
№ 65. 

 
 Приложение: съгласно текста. 
 

 
 
 

С уважение,           / п / 
 
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 
„МСФАРМА” АД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1618 
ж.к. „Овча купел“ 
ул.”Земляне” № 35 
тел. 02/ 818 99 34;  факс 02/ 818 99 36 
e-mail: sales@mc-pharma.com  
 
  
 
 Относно: 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 основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 17.06.2015г., освобождаваме 

гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 

злокачествени заболявания” – парична сума в размер на 287,69лв., за обособени позиции №№ 9, 

33 и 34 по които сте класирани на 1-во място, след подписване на договора за обществената 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:sales@mc-pharma.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 
„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 с писмо наш изх.№1846 от 18.06.2015г. до  РАЙФАЙЗЕНБАНК 
(БЪЛГАРИЯ) ЕАД – гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 
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 139 917,37лв.,  считано от 
19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в 
размер на 131 860,12 лв. за обособени позиции №№1, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 35, 
36, 41, 45, 50, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82 и 90 за които сте 
класирани на 1-во и 2-ро място след подписване на договора за обществена поръчка с Вас и 
подписване на част от договорите за обществена поръчка за обособени позиции по които сте 
класирани на 2-ро място, както и надвнесена от Вас сума за гаранция за участие. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     
8 057,25лв. за обособени позиции №№16, 49, 88 и 93, за които сте класирани на 2-ро място. 
Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на договора 
за обществената поръчка с определения за тях изпълнител. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме банкова гаранция за участие с 
реф.№LGISS25764/15/AB  от 26.03.2015г. издадена от РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД -      
гр. София на стойност 3 237,15лв. до подписване на договора с Вас по обособена позиция №2.  
 
С уважение,              / п /    
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@sopharmatrading.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 
„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 с писмо наш изх.№1847 от 18.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –      
гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 34 124,41лв., считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от 
ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в размер на 29 638,70лв., считано от 19.06.2015г.  
за обособени позиции №№ 3, 15, 20, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 56, 57, 60, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 
84, 91, 94 и 95 за които сте класирани на 1-во и 2-ро място. 
 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     
4 485,71лв. за обособени позиции №№10, 24, 70, 75 и 92 за които сте класирани на 2-ро място до 
подписване на договора за обществената поръчка с определения за тях изпълнител. 
  Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на 
договора за обществената поръчка. 
 
 
С уважение,             / п /  
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
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“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 с писмо наш изх.№1858 от 18.06.2015г. до  Уникредит Булбанк АД –      

гр. София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно 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 14 754,69лв., считано от 19.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от 

ЗОП частично сме освободили гаранция за участие в размер на  10 482,24лв., считано от 

19.06.2015г. за обособени позиции №№25, 32 и 46 по които сте класиран на 1-во и 2-ро място след 

подписване на договора с Вас и подписване на договора с определения за изпълнител по обособена 

позиция № 25, по която сте класиран на 2-ро място. 

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

4 272,45лв. за обособена позиция №38 за която сте класирани на 2-ро място до подписване на 

договора за нея с определения за изпълнител.  

 Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на 

договора за обществената поръчка. 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:bpenkova@thservice-bg.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 
„ФАРМНЕТ” АД 
ГР. ВАРНА 
 
Адрес: 
гр. Варна 9020 
район „Младост“, ж.к. „Младост“,  
бул. Република, сграда на Медицински Център  „Младост Варна“ 
тел. 052 726890 
e-mail: tivanov@pharmnet.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 с писмо наш изх.№1848 от 18.06.2015г. до  „Банка ДСК“ ЕАД – гр. 

София, чрез Първа инвестиционна банка АД – гр.Стара Загора, относно издадена от  „Банка ДСК“ 

ЕАД – гр. София, банкова гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания” с №116DSK4839/06.04.2015г. на 

стойност 12 659,21лв., считано от 18.06.2015г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП частично сме 

освободили гаранция за участие в размер на  12 178,01лв., за обособени позиции №№ 4, 11, 17, 18, 

21, 39, 42, 43, 44, 54, 56, 62 и 63 за които сте класирани на 1-во и 2-ро място.   

 На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП задържаме от цитираната банкова гаранция сумата от     

481,20лв. за обособена позиция №77 за която сте определен за изпълнител с Решение 

№88/16.06.2015г. 

  Банковата гаранция ще освободим  на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП след сключване на 

договора за обществената поръчка с Вас. 

 
 

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