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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Многопрофилна болница за активно лечение Д 107507217
-р Тота Венкова АД
Пощенски адрес:

ул. Д-р Илиев Детсткия 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Габрово

BG322

5300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Петя Ненова

+359 66800638

Електронна поща:

Факс:

targovembalgabrovo@gmail.com

+359 66804424

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://mbalgabrovo.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mbalgabrovo.com
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/actuion/186/
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална
диализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

33600000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална
диализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена
в 4 броя позиции и съответните подпозиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
161593.52
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
4
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
(Isotonic Solutions for peritoneal dialysis)
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
(Isotonic Solutions for peritoneal dialysis)
1.1.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0
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Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride.
Количество активно вещество: 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l,
0.184 g/l (1.36% w/v) – 2000 mlB05DAбр.4200
1.2.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium
Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride.
Количество активно вещество: 13.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l,
0.184 g/l (1.36% w/v) – 5000 mlB05DAбр.370
1.3.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium
Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride.
Количество активно вещество: 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l,
0.184 g/l (2.27% w/v) – 2000 mlB05DAбр.600
1.4.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium
Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride.
Количество активно вещество: 22.7 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l,
0.184 g/l (2.27% w/v) – 5000 mlB05DAбр.370
1.5.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Sodium
Lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium Chloride.
Количество активно вещество: 38.6 g/l, 4.48 g/l, 5.38 g/l, 0.051 g/l,
0.184 g/l (3.86% w/v) – 2000 mlB05DAбр.600
1.6.Solution for peritoneal dialysis: Icodextrin, Sodium chloride,
Magnesium chloride, Calcium Chloride, Sodium-S-lactate. Количество
активно вещество: 75 g/l, 5.4 g/l , 0.051 g/l, 0.257 g/l, 4.5 g/l –
2000 mlB05DAбр.600
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²`
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²`
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
64500.83
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече
информация за ОП1 може да намерите в Техническа спецификация, в профила
на купувача на следният адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/186/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
(Hypertonic Solutions for peritoneal dialysis)
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

2.1.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество:
16.5g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 mlB05DBбр.4 200
2.2.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество:
16.5g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 mlB05DBбр.370
2.3.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество: 25g/l,
0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 mlB05DBбр.1 200
2.4.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество: 25g/l,
0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 mlB05DBбр.370
2.5.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество:
46.75g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 mlB05DBбр.600
2.6.Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S) lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно вещество:
46.75g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 mlB05DBбр.370
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²`

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²`
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
76928.50
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече
информация за ОП2 може да намерите в Техническа спецификация, в профила
на купувача на следният адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/186/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
СЪВМЕСТИМИ С ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Обособена позиция №: 3
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33600000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

3.1.APD за възрастни: APD система – дренажен сет Х 15 литра-бр.2
3.2.APD за възрастни: APD система /касета с органайзер/ за машини с
активна инфузия и дренаж-бр.2
3.3.Клампи-бр.20
3.4.Кaпачка за ПД-бр.6 500
3.5.Перитонеални катетри за възрастни с два дакронови маншона и дължина
57 см.-бр.2
3.6.Перитонеални катетри за възрастни с два дакронови маншона и дължина
62 см.-бр.2
3.7.Титаниев адаптор-бр.2
3.8.Трансфер сет-бр.4
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²`
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²`
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
5262.12
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0

Да

Не

Да

Не
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече
информация за ОП3 може да намерите в Техническа спецификация, в профила
на купувача на следният адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/186/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
СЪВМЕСТИМИ С ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Обособена позиция №: 4
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

4.1.APD за възрастни: Дренажен сет-бр.370
4.2.APD за възрастни: Дренажна удължаваща линия - 12м. PVC-бр.370
4.3.APD за възрастни: Сет за автоматична перитонеална диализа-бр.370
4.4.APD за възрастни: Торба за проби-бр.25
4.5.Дезинфекционна капачка с йод-повидон-бр.6 500
4.6.Дренажен комплект-бр.20
4.7.Завинтващо устройство-бр.4
4.8.Катетър Ореополос Зелерман 41 см.-бр.2
4.9.Катетър Тенкоф 36 см.-бр.2
4.10.Катетър Тенкоф 40 см.-бр.2
4.11.Катетър Тенкоф 61.50 см.-бр.2
4.12.Катетър Тенкоф тип „охлюв“ 62,5 см.-бр.2
4.13.Катетър тип "Лебедова шия" 43.5 см.-бр.2
4.14.Катетър тип "Лебедова шия" 47 см.-бр.2
4.15.Катетър тип "Лебедова шия" 58 см (бързо вливане)-бр.2
4.16.Катетър тип "Лебедова шия" 63 см. (бързо вливане)-бр.2
4.17.Катетърен адаптор-бр.4
4.18.Катетърен удължител 25 см.-бр.4
4.19.Катетърен удължител 32 см.-бр.4
4.20.Катетърен удължител 40 см.-бр.8
4.21.Комплект Luer-Lock за специални разтвори-бр.20
4.22.Органайзер-бр.4
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²`
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²`
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0

7

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
14902.07
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече
информация за ОП4 може да намерите в Техническа спецификация, в профила
на купувача на следният адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/186/

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския
закон или по законодателството на друга държава членка или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено
разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг
документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,
издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва
да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински
УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0
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изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са
търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с
медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната
държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е
производител, установен на територията на Република България съгласно
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предостави информация за с посочване на номер на разрешението за
производство/ за търговия на едро с медицински изделия в Част IV:
Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП.
2. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското
законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския
съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на
едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ.
Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро
и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен
орган на друга държава-членка, по реда на Глава девета Търговия на едро
с лекарствени продукти на ЗЛПХМ;
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предостави информация за с посочване на номер на разрешението за
производство/ за търговия на едро с лекарства в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А от ЕЕДОП.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема,
съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции,
изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на
обществената поръчка се разбира доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия .
2 Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на
качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват,
сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
3 Когато производителят на медицинските изделия не е установен на
територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското
икономическо пространство, участникът трябва да е „упълномощен
представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ.
4. Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация за
съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена
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от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС
сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал
нотифициран орган
5. Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировка
върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и
чл. 15 от ЗМИ
6. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията
заложени в чл.82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко
от 70% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.
7. Предлаганите от участника лекарствени продукти на които изтича срока
на разрешението за употреба на лекарствен продукт през срока на
договора, трябва да бъдат осигурени в обем предвиден в техническата
спецификация.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като
попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В,
1б от ЕЕДОП.
При участие за двете обособени позиции, участникът следва да представи
информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, идентични
или сходни с предмета на поръчката и обема
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във
вид на Удостоверения/Референции или други документи с които се доказва
тяхното изпълнение
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена
система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на
поръчката, издаденна името на производителя в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел Г от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства за наличието и прилагането на система за
управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен,
с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на
сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или
от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
3. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на
Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от
фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е
„упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на
територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското
икономическо пространство.
4. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на
Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от
ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител
или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е
участвал нотифициран орган.
5. Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в
свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие,
в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ
6. Същото се доказва с представяне на Декларация в свободен текст,
издадена от участник, в която декларира, че предлаганите медицински
изделия отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат

УНП: b34f0c8e-59b9-4b09-8643-d501f25a41d0

10

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от обявения от
производителя спрямо датата на доставката.
7.За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предоставят Декларация в свободен текст от участника в съответствие с
чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, в която декларира, че ще осигури необходимите
количества лекарствени продукти за срока на договора.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

1. В случай, че през времето на действие на договора стойността, която
следва да се заплаща с публични средства на лекарствени продукти от
Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък – колона М стане по-ниска
от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, безусловно заплаща лекарствените продукти
на по-ниската цена, считано от датата на обявяването на влезлите в сила
решения по реда на чл. 18 от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
2. В техническата спецификация са включени лекарствени продукти,
отпускани по лекарско предписание, включени в Приложение № 2 на
Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани с публични средства;
Оферираните цени на всички лекарствени продукти следва са не по-високи
от утвърдените цени по чл. 2, ал. 1 /от референтната стойност на колона
М от приложение №2 на ПЛС/
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:
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IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27.04.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 16:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.04.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и
време от комисия, назначена от Възложителя, при спазване на ред,
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

По същото време през следващата година.
VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП Възложителят допуска представяне на
едно заявление /един ЕЕДОП за всички обособени позиции.
Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който
са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,
както и обстоятелствата, описани в документацията водещи до
отстраняване на офертата.
Възложителят съгласно чл.10, ал.2 от ЗОП не поставя изискване
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обединенията да имат правна форма, за да участват при възлгането на
обществена поръчкау но поставя условие за създаване на юридическо лице,
когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически
и/или юредически лица.
Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни
дни, след представяне на следните документи :
•Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал и 1 /един/ брой заверено копие;
•Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително
следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на
годност
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от (две на сто) от
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1.парична сума
2.банкова гаранция
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
отговорността на изпълнителя.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:
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+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23.03.2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
²
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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