
 
“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 
ж.к. Горубляне 
ул. „Самоковско шосе” № 2Л 
Търговски център „Боила”, 5 ет. 
тел. 02/ 917 55 45; 02/ 917 55 52; 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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., в срока от 5 работни 
дни  след изтичане срока на обжалване на Решение  № 112/30.05.2016г. 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 20461,30лв. от 
Банкова гаранция изх.№365/08.04.2016г., №161/08.04.2016г. издадена от „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ АД - София, за обособени позиции  №№23, 28, 52, 60, 61, 68 и 76 по които сте 
класиран след 2-ро място.  

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№365/08.04.2016г., №161/08.04.2016г. издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД - София 
сумата 19404,03лв. за обособени позиции  №№ 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 69, 74, 
80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 107, 109 и 110 по които сте класиран на 1-во място след подписване на 
договора с Вас и сумата 44638.65лв. за обособени позиции №№ 7, 19, 22, 27, 30, 31, 36, 41, 51, 54, 66, 
71, 72, 81, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 104 по които сте класиран на второ място след подписване 
на договорите с определените за изпълнители участници. 
 Приложение:  

1.Оригинал на банкова гаранция изх.№365/08.04.2016г., №161/08.04.2016г. издадена от 
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – София за сумата от 84 503.98лв. 
 
 
 
 
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 
„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: Връщане на гаранция за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания”, номер в РОП – 00731-2016-0003 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме 

парична сума в размер на 796,02лв. за обособени позиции  №№ 17, 18, 20 и 67 по които сте класиран 

на 1-во място след подписване на договора 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 
„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 – 00731-2016-0003 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме 
парична сума в размер на 322,36лв. за обособена позиция  №7 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030843/12.04.2016г., №961DGI1161035CWN/12.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 8512,40лв. за обособена позиция  №8 по която сте 
класиран след 2-ро място в срока от 5 работни дни от влизане в сила на решението за определяне на 
изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030492/11.04.2016г., №961DGI1161025BD3/11.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 1718,34лв. за обособена позиция  №28 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030056/08.04.2016г., №961DGI1160995AQS/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 11315,20лв. за обособена позиция  №39 по която 
сте класиран след 2-ро място в срока от 5 работни дни от влизане в сила на решението за определяне 
на изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030062/08.04.2016г., №961DGI1160995AQR/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 16668,96лв. за обособена позиция  №40 по която 
сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определеният за изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030061/08.04.2016г., №961DGI1160995AQP/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 5486,00лв. за обособена позиция  №42 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030078/08.04.2016г., №961DGI1160995AQU/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 28035,41лв. за обособена позиция  №43 по която 
сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 

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


На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030074/08.04.2016г., №961DGI1160995AQT/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 11140,80лв. за обособена позиция  №45 по която 
сте класиран на 2-ро място след подписване на договора с определеният за изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030075/08.04.2016г., №961DGI1160995B1W/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 9412,11лв. за обособена позиция  №46 по която сте 
класиран на 2-ро място след подписване на договора с определеният за изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030076/08.04.2016г., №961DGI1160995B1T/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 13497,88лв. за обособена позиция  №48 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030065/08.04.2016г., №961DGI1160995B7E/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 6258,72лв. за обособена позиция  №50 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030069/08.04.2016г., №961DGI1160995B7F/08.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 12691,65лв. за обособена позиция  №58 по която 
сте класиран след 2-ро място в срока от 5 работни дни от влизане в сила на решението за определяне 
на изпълнител. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030522/11.04.2016г., №961DGI1161025BCX/11.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 4383,45лв. за обособена позиция  №70 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030516/11.04.2016г., №961DGI1161025BD2/11.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 6517,87лв. за обособена позиция  №72 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 
гаранция изх.№0911-58-030507/11.04.2016г., №961DGI1161025BD1/11.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата 1678,37лв. за обособена позиция  №76 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 15.06.2016г., освобождаваме парична сума в размер на 
159,60лв. за обособена позиция  №77 по която сте класиран след 2-ро място в срока от 5 работни дни 
от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител. 

 
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 
„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД  
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София  
кв. „Горна Баня“ 
ул. „Акад. Михаил Маджаров” № 10  
тел. 02/ 862 01 92; факс 02/ 408 40 13  
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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 работни дни  

след изтичане срока на обжалване на Решение  № 112/30.05.2016г. 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 25304,10лв. от 
Банкова гаранция изх.№0774-58-034961/25.04.2016г., №961DGI1161035D7L/25.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за обособени позиции  №52, 53, 62 и 72 по които сте 
класиран след 2-ро място. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№0774-58-034961/25.04.2016г., №961DGI1161035D7L/25.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК“ АД - София сумата 1026,66лв. за обособена позиция  № 106 по която сте класиран на           
1-во място след подписване на договора с Вас и сумата 3396.71лв. за обособени позиции №№ 28 и 76 
по които сте класиран на  2-ро място след подписване на договорите с определените за изпълнители 
участници. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция изх.№0774-58-034961/25.04.2016г., 

№961DGI1161035D7L/25.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за сумата от 
29727,47лв. 

 

 
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 
„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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.1, т.2 и ал.3 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 

работни дни  след изтичане срока на обжалване на Решение  № 112/30.05.2016г. 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 77436,67лв. от Банкова гаранция изх.№0911-58-029895/08.04.2016г., 
№961DGI11609959YY/08.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за обособени 
позиции  №№19, 30, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 70, 81 и 87 по които сте класиран след 2-ро място и сума в 
размер на 251.00лв. за обособена позиция №9 по която сте отстранени и е прекратена ОП за тази 
обособена позиция. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№0911-58-029895/08.04.2016г., №961DGI11609959YY/08.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК“ АД - София сумата 90826,35лв. за обособени позиции  №№ 22, 27, 32, 40, 41, 47, 54, 55, 
59, 60, 61, 62, 68, 71, 78, 79, 91, 92, 101, 102 и 103  по които сте класиран на 1-во място след 
подписване на договора с Вас и сумата 57373.36лв. за обособени позиции №№ 1, 3, 6, 8, 23, 39, 49, 
52, 53, 56, 57, 58, 77, 85, 88, 89, 90, 93 и 107 по които сте класиран на  2-ро място след подписване на 
договорите с определените за изпълнители участници. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-029895/08.04.2016г., 

№961DGI11609959YY/08.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за 
сумата от 225887,38лв. 

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

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:kr.nikolaev@phoenixpharma.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 
„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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 работни дни  

след изтичане срока на обжалване на Решение  №112/30.05.2016г. 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 45979,46лв. от 
Банкова гаранция изх.№494/31.03.2016г. издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за 
обособени позиции  №№ 6, 27, 40, 54, 59, 71, 89, 90, 91, 92 и 107 по които сте класиран след 2-ро 
място. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№494/31.03.2016г. издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД сумата 102862,36лв. за 
обособени позиции  №№ 2, 3, 19, 30, 31, 36, 39, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 66, 73, 75, 77, 
82, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 104  по които сте класиран на 1-во място след подписване на 
договора с Вас и сумата 84003.66лв. за обособени позиции №№ 42, 43, 47, 50, 55, 60, 61, 62, 68, 70, 
86 и 87 по които сте класиран на  2-ро място след подписване на договорите с определените за 
изпълнители участници. 

На 15.06.2016г. освобождаваме от банковата гаранция и останалата сума в размер на 
12154,52лв., преведена в повече от Вас. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция изх.№494/31.03.2016г. издадена от „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД за сумата от 245000,00лв. 
 
С уважение,           / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 

 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:office@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 
„ФАРМАПРО” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1303 
бул.”инж. Иван Иванов” № 70 Б, ет.1, офис 5 
тел. 02/ 891 40 52 ; факс 02/  891 41 44  
e-mail: pharmapro@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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 работни дни  

след изтичане срока на обжалване на Решение  №112/30.05.2016г. за определяне на изпълнител, Ви 
връщаме оригинал на банкова гаранция с изх.№ИД-3590/04.04.2016г. издадена от „СИБАНК“ ЕАД – 
гр. София за участие в ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 
злокачествени заболявания” за сумата 6338,20лв. за обособена позиция  №52 по която сте класиран 
след 2-ро място. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция изх.№ИД-3590/04.04.2016г. издадена от „СИБАНК“ ЕАД – 

гр. София за сумата от 6338,20лв. 
 
 
 
 
С уважение,           / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:pharmapro@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 
„ЕКОФАРМ” ЕООД 
ГР. СОФИЯ 
 
Адрес: 
гр. София 1574 
бул. „Шипченски проход” № 65, ет.2 
тел. 02/ 963 15 96 и 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 – 00731-2016-0003 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме 

оригинал на банкова гаранция с изх.№558/08.04.2016г. издадена от БНП ПАРИБА С.А. – клон София 

в размер на 344,93лв. за обособена позиция  №4 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 15.06.2016г., освобождаваме оригинал на банкова 

гаранция с изх.№557/08.04.2016г. издадена от БНП ПАРИБА С.А. – клон София в размер на 

786,83лв. за обособена позиция  №5 по която сте класиран на 1-во място след подписване на 

договора с Вас. 

Приложение: 

1. Оригинал на банкова гаранция изх.№557/08.04.2016г. издадена от БНП ПАРИБА С.А. – 
клон София за сумата от 786,83лв. 

2. Оригинал на банкова гаранция изх.№558/08.04.2016г. издадена от БНП ПАРИБА С.А. – 
клон София за сумата от 344,93лв. 

 

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

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:ecopharm@ecopharm.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 
„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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 работни дни  

след изтичане срока на обжалване на Решение  №112/30.05.2016г. 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 22332,59лв. от 
Банкова гаранция реф.№116DSK07288/12.04.2016г. издадена от „Банка ДСК“ ЕАД за обособени 
позиции  №№ 3, 6, 53, 55 и 62 по които сте класиран след 2-ро място. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
реф.№116DSK07288/12.04.2016г. издадена от „Банка ДСК“ ЕАД сумата 836,95лв. за обособени 
позиции  №№ 23 и 81  по които сте класиран на 1-во място след подписване на договора с Вас. 

На 15.06.2016г. освобождаваме от банковата гаранция и останалата сума в размер на 8,00лв., 
преведена в повече от Вас. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция реф.№116DSK07288/12.04.2016г. издадена от „Банка 

ДСК“ ЕАД за сумата от 23177,54лв. 
 
 
 
С уважение,            / п / 
 
Д-р Петьо Вълчев Чилингиров 
Управител на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oncosz@abv.bg
http://www.oncosz.com/
mailto:tivanov@pharmnet.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 
„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 – 00731-2016-0003 
 
 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Уведомяваме, че на основание чл.62, ал.1, т.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г в срока от 5 работни 

дни  след изтичане срока на обжалване на Решение  № 112/30.05.2016г. 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 124875,78лв. от 
Банкова гаранция изх.№0911-58-030512/11.04.2016г., №961DGI1161025BD0/11.04.2016г. издадена от 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за обособени позиции  №№39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 53, 55, 
58, 62 и 70 по които сте класиран след 2-ро място и сума в размер на 801.19лв. за обособена позиция 
№69 по която сте отстранени. 

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП на 15.06.2016г., освобождаваме от банкова гаранция 
изх.№0911-58-030512/11.04.2016г., №961DGI1161025BD0/11.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК“ АД - София сумата 12128,79лв. за обособена позиция  № 59 по които сте класиран на         
2-ро място след подписване на договорите с определеният за изпълнител участник. 

Приложение:  
1. Оригинал на банкова гаранция изх.№0911-58-030512/11.04.2016г., 

№961DGI1161025BD0/11.04.2016г. издадена от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - София за 
сумата от 137805,76лв. 

 

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

 
 

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

