
Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 5   от 13/07/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,  
до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  
Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1785
Поделение: ________
Изходящ номер: 1000-553 от дата 13/07/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Национален център по заразни и паразитни болести
Адрес
бул. Янко Сакъзов 26
Град Пощенски код Държава
София 1504  България
За контакти Телефон
Дирекция 02 9446999337;  02 9442875
Лице за контакт
Таня Гюрова
Електронна поща Факс
ncipd@ncipd.org 02 9433075
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
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Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4)

www.ncipd.org
Адрес на профила на купувача:
http://www.ncipd.org/?page=52

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на природен  
газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  
или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи  за 
микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична 
диагностика през 2015-2016 г.», съгласно техническата спецификация 
на Възложителя.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи  за 
микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична 
диагностика през 2015-2016 г.», съгласно техническата спецификация 
на Възложителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000
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Доп. предмети 33696500
33140000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 3   от 22/04/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е  
посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  ________-________

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 01785-2015-0002
(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки:____
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
________
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 22/04/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП

точка: 1

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
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на основание чл.39, ал.1, т.1
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на  
съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които  
се прекратява процедурата
1. по обособена позиция 12 -ELISA за определяне на Човешки 
Еозинофилен Катионен Протеин (ECP).
2. по обособена позиция 14 - Бързи (до 20 min) имунохроматографски 
тестове за качествена диагностика на Shistosoma mansoni, S. 
haematobium, S. japonicum в урина
3. обособена позиция 15- Бързи (до 15 min ) имунохроматографски 
тестове за качествена диагностика на  Wushereria bancrofti и Brugia 
malayi в серум или цяла кръв
4. обособена позиция 20- Anti-HPV IgG ELISA -   тест за определяне 
на анти-HPV (типове 6, 11, 16 и 18) антитела от клас G, съвместим с 
апарат LKB 5060-006 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm)
5. обособена позиция 31- ELISA за количествено определяне на IgM 
антитела срещу ентеровирусите в човешки серум, плазма или ликвор
6. обособена позиция 32- ELISA за количествено определяне на IgM 
антитела срещу Коксаки В вируси в човешки серум, плазма или ликвор
7. обособена позиция 38 - Диагностичен ELISA кит за доказване на  
R. сonorii IgM/IgG 
8. обособена позиция 46 - Имунофлуоресцентен тест за доказване на 
ИгМ антитела срещу Anaplasma phagocytophilum в човешки серум
9. обособена позиция 48 - ELISA тестове за доказване на IgМ+ IgG 
антитела срещу Legionella pneumophila Sg 1-6 в човешки серум
10. обособена позиция 51- Реагенти за определяне на специфично ИгЕ 
към алергени с апарат ImmunoCAP 100 
11. обособена позиция 72 - Реагенти за имунофифузия
12. обособена позиция 80- Тест за детекция  чрез Real-time PCR на 
C.diphtheriae токсин субединици А и В - ДНК, включващ мастер микс, 
праймери и сонди за детeкция на C.diphtheriae токсин субединица А, 
праймери и сонди за детeкция на C.diphtheriae токсин
субединица В, контрола човешки бета- актин, вътрешна контрола на 
изолирането, праймери и сонди за вътрешната контрола, положителна 
контрола C.diphtheriae токсин субединица А ДНК за подготовка на 
стандартната крива с минимум 5 стандартни точки и положителна 
контрола C.diphtheriae токсин субединица В ДНК за подготовка на 
стандартната крива с минимум 5 стандартни точки, за 50 реакции.
13. обособена позиция 104- Тест за биохимична идентификация на 
бактерии, който се използва за откриване на хидролиза на L-
пиролидонил-нафтиламид - PYR при бърза вероятностна идентификация 
на стрептококи, група А и ентерококи, група D от чиста култура, 
включващ стъкло и цветен проявител,  доставян в диспенсер за 
реагент, побира до четири теста застъкло/диспенсер.
14. обособена позиция 108 - Агар за съхранение на щамове до 5 
години на стайна температура, разлят в епруветки 3 мл,опакован в 
кутии до 50 бр. епруветки.
15. обособена позиция 131 - Поливалентни серуми за типизиране на 
патотипове диарогенни Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция 
аглутинация на предметно стъкло, флакон до3 мл .
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16. обособена позиция 132 - Диагностикум бактериален 
17. обособена позиция 133 - Аглутиниращи диагностични серуми за ООИ
18. обособена позиция 134 - Флуоресцентен серум за  ООИ
19. обособена позиция 135 - Противодифтериен антитоксичен серум, 
ампули по 5000 Е
20. обособена позиция 136- Микроаглутинационен тeст за доказване на 
тотални анти-Brucella антитела – BRUCAPT-BRUCELLACAPT  +   
Разредител за микроаглутинационен тeст – В002  serum diluent for 
BRUCELLACAPT 
21. обособена позиция 137- Бактериален диагностикум, съдържащ 
инактивирана суспенсия на Francisella tularensis за серологична 
диагноза на туларемия посредством бърз и/или бавен аглутинационен 
тест.
22. обособена позиция 144- Кит до 50 теста за потвърждение на 
продукция на KPC/MBL при P.aeruginosa и Acinetobacter, съдържащ 
следните дискове: Meropenem; Dipicolinic acid; Meropenem + 
Cloxacillin High; Meropenem + Phenylboronic Acid; Imipenem
23. обособена позиция 172 - Матрици за изливане на агарозни 
блокчета за еднократно ползване, за PFGE, съвместими с апарат CHEF 
DR на BIO-RAD, опаковка 5 ивици по 10 гнезда
24. обособена позиция 185 - Препарати за дезинфекция и почистване

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на  
възложителя)

Да НеІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша18
Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
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VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 13/07/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм

Длъжност:
Директор
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