Медитрейд ЕООД
гр. Варна 9002, ул. Илинден №7
Тел: 052 606334
Елпак - Лизинг ЕООД
гр.Варна ул. Иван Богоров №12 ет.2
Тел: 052 602 360
Емония Фарматех България ЕООД
гр. София ж.к.Редута, ул. Блага Димитрова
№37, вх.1, ет1 ап.1
Тел: 02 9434855
Аквахим АД
гр. София бул. Проф. Цветан Лазаров 83
Тел: 02 8075000
Маримпекс 7 ЕООД
гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54
Тел: 02 9532561
Соломед ООД
гр. София ж.к. Бъкстон ул. Казбек № 49
Тел: 02 9555600
Инфомед ЕООД
гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е,
Бизнес Център „Сердика“, сграда 1, ет. 3
Тел: 02 489 1700
Ей енд Ди Фарма България
София, Ул. „Проф. Александър Фол“ № 2, вх.
Б, ет. 7
Тел: 02 8103972
Ел-Дора ЕООД
София, ул. Проф. Др. Димитър Атанасов 16
Тел: 02 8504300
Алмасоник ООД
София, ул. Акад. Ив. Гешов, 2Е
Бизнес Център Сердика, сграда 1, офис 411
Тел: 02 9203054

Марвена ООД
София, Младост 2, ул. Св. Киприян №44
Тел: 02 9748944
Ендофлекс ЕООД
София, ул. липа № 4
Тел: 0888869249
Екофарм ЕООД
гр. София 1421, бул. "Черни връх" №14,
бл.3, партер
Тел: 02 9631597

ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение №
……./…………………….. г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия /общ
медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви
отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.01.2018г. от
10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.
Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да
съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.
Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки.
I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предмет на поръчката е:

„Доставка на медицински изделия /общ медицински

консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" ” разделена в 30
броя позиции – 15 обособени и 15 необособени позиции, подробно описани в таблицата
по-долу:

Ном.№
038.
038.01.
038.02.
038.03.
044.
044.01.
044.02.
044.03.
044.04.
046.
046.01.
046.02.
046.03.
046.04.
046.05.
046.06.
049.

049.01.
049.02.
049.03.
049.04.
049.05.
066.
066.01.
066.02.
066.03.
072.
072.01.
072.03.
072.05.

Наименование
М. е.
Колич.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР ТИМАН
КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 14
бр
5
КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 16
бр
5
КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 18
бр
5
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА
ТЕРМОСЕНЗИТИВНА
ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с
бр
15
черен контрастно оцветен край №2
ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с
бр
20
черен контрастно оцветен край №2.5
ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с
бр
20
черен контрастно оцветен край №3
ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с
бр
15
черен контрастно оцветен край №3.5
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
50
рентгеново контрастна нишка.Номер 12
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
25
рентгеново контрастна нишка.Номер 14
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
100
рентгеново контрастна нишка.Номер 16
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
500
рентгеново контрастна нишка.Номер 18
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
100
рентгеново контрастна нишка.Номер 20
СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
25
рентгеново контрастна нишка.Номер 22
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СУПРАГЛОТИСЕН ВЪЗДУХОВОД I-GEL.
Супраглотисен въздуховод за осигуряване и поддържане на
дихателните пътища. Устройство за периларингеално уплътняване
с нераздуващ се маншет от мек, гелообразен материал,който следва
естествената анатомия и приляга точно към анатомичните
структури.
Супраглотисен въздуховод I-gel № 2
бр
5
Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5
бр
5
Супраглотисен въздуховод I-gel № 3
бр
25
Супраглотисен въздуховод I-gel № 4
бр
25
Супраглотисен въздуховод I-gel № 5
бр
15
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ОБДИШВАНЕ
МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S
бр
1
МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M
бр
1
МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L
бр
1
ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА
ЦИТОСТАТИЦИ
Затворена система за ръчно разтваряне на
бр
400
цитостатици, тип "Securmix", с накрайници за
стъклени банки, сакове и банки тип "Ecoflac"
Защитни калцуни при работа с цитостатици
бр
500
Сет за почистване при инцидент с цитостатици:
бр
2
еднократен гащеризон или престилка; калцуни;
шапка; маска; предпазни очила; ръкавици (ниво на

защита клас III); домакински ръкавици; лопатка;
пликове и др.
079.

079.01.
079.02.
087.
087.01.
087.02.
087.03.
087.04.
087.05.
087.06.
087.07.
087.08.
088.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОДИАЛИЗА. ХЕМОПЕРФУЗОРИ.
Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245mm. Максимален
диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на
абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3-5микро m.
Размер на порите на филтъра 450 микро m
ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална
бр
1
повърхност на абсорбента 150m2
ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml. Тотална
бр
5
повърхност на абсорбента 300m2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОСКОПСКИ
ТРОАКАР OLYMPUS
Адаптер 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар
бр
1
OLYMPUS 11мм
ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 5.5мм,
бр
10
съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS
ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 11мм,
бр
10
съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS
КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 11мм,
бр
10
съвместима с троакар OLYMPUS
КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 5.5мм,
бр
10
съвместима с троакар OLYMPUS
КЛАПА прозрачна за ендоскопски троакар - 5.5мм,
бр
10
съвместима с троакар OLYMPUS
Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар
бр
10
5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS
Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар
бр
10
11мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕНДОСКОПИ

088.01. Четка за почистване на канали на ендоскопи с
бр
10
ширина на канала между 2.5 -3.5 mm. Дължина на
работната част от 10 до 15мм. Дължина на четката
220-230см.
088.02. Четка за почистване на клапи, портове и канали на
бр
10
лапароскопски инструменти. Диаметър на четката
1.00/7.00 мм., с два работни края. Дължина на
четката 30-35 см.
088.03. Четка за почистване на работни елементи,
бр
10
контролни главии и клапани на ендоскопи.
Диаметър от 8 до 10 мм, дължина от 8 до 10 см,
почистваща част на четката от 4 до 5 см.
089. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БРОНХОСКОП
"ОЛИМПУС"
089.01. Аспирационни клапи- модел MAJ-207 за
бр
150
бронхоскоп Олимпус
089.02. Биопсични клапи модел- MAJ-210 за бронхоскоп
бр
150
Олимпус
089.03. Щипка за биопсии- модел FB-20C-1 K 9 114-6201 за
бр
1
бронхоскоп Олимпус
094. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРЦЕПС ЗА БИОПСИЯ

094.01.
094.02.
095.
095.01.
095.02.
105
105.01.
105.02.
105.03.
105.04.
105.05.
106
106.01.
108
108.01.
108.02.
108.03.
108.04.
108.05.
108.06.
108.07.
108.08.
108.09.
108.10.
108.11.
108.12.
108.13.
109
109.01.

Фопцепс за еднократна употреба за биопсия 150см
бр
Фопцепс за еднократна употреба за биопсия 230см
бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРЦЕПС ЗА ГОРЕЩА БИОПСИЯ
Фопцепс за многократна употреб за гореща
бр
биопсия 150см
Фопцепс за многократна употреб за гореща
бр
биопсия 230см
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ
Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор
бр
"Аргус" на Шилер
Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор
бр
МЕС-1000
Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор
бр
EDAN
Neonatal /Oxygen Sensor-сензор за пулсоксиметър
бр
Nellcor
Neonatal SpO2 adhesive sensor-сензор за отчитане
бр
на сатурация, дишане и пулс
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ
Лигатурна примка с водач-№ 0 конецбр
60см,оцветен; поливинилиденфлуорид (РVDF);
монофиламентен, нерезорбируем конец
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ
Полипектомични бримки 150см - асиметрична
бр
Полипектомични бримки 230см - асиметрична
бр
Полипектомични бримки 150см - асиметрична с
бр
изолиран връх
Полипектомични бримки 230см - асиметрична с
бр
изолиран връх
Полипектомични бримки 150см бр
монофиламентни
Полипектомични бримки 230см бр
монофиламентни
Полипектомични бримки 150см - овална с
бр
изолиран връх
Полипектомични бримки 230см - овална с
бр
изолиран връх
Полипектомични бримки 150см - овална
бр
Полипектомични бримки 230см - овална
бр
Полипектомични бримки 230см - семиригидна
бр
Полипектомични бримки за еднократна опотреба
бр
150см
Полипектомични бримки за еднократна опотреба
бр
230см
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕНДОНАЗАЛНИ ТАМПОНИ
Ендоназални тампони - единично маншетиран с
бр
пластичен PVC материал назален катетър
предназначен за улесняване на контрола на
кръвотечението от носа. С регулируем обем и
дължина на тампониращата част 4.5 см и
диаметър в нераздуто състояние 6 мм
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109.02. Ендоназални тампони - единично маншетиран с
бр
пластичен PVC материал назален катетър
предназначен за улесняване на контрола на
кръвотечението от носа. С регулируем обем и
дължина на тампониращата част 5.5 см и
диаметър в нераздуто състояние 6 мм
109.03. Ендоназални тампони - единично маншетиран с
бр
пластичен PVC материал назален катетър
предназначен за улесняване на контрола на
кръвотечението от носа. С регулируем обем и
дължина на тампониращата част 5.5 см и
диаметър в нераздуто състояние 8 мм
109.04. Ендоназални тампони - единично маншетиран с
бр
пластичен PVC материал назален катетър
предназначен за улесняване на контрола на
кръвотечението от носа. С регулируем обем и
дължина на тампониращата част 7.5 см и
диаметър в нераздуто състояние 6 мм
109.05. Ендоназални тампони - единично маншетиран с
бр
пластичен PVC материал назален катетър
предназначен за улесняване на контрола на
кръвотечението от носа. С регулируем обем и
дължина на тампониращата част 7.5 см и
диаметър в нераздуто състояние 8 мм
110 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФАКО
110.01. ВАНИЧКА за наконечник.
бр
110.04. Титанов наконечник за фако
бр
110.05. Четка за почистване на наконечника на
бр
факоемулсификатора
113 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ
СИСТЕМИ
113.02. ДРЕНАЖ силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи
бр
канала по повърхността, завършващ с кръгла
удължена силиконова тръбичка и
преходник;стериле; единично опакован;X-Ray
позитивен
116 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ
116.03. КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см
бр
натурален колаген тип 1, резорбция до 8 седмици
119 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ
119.01. ИГЛА аутопсионна
бр
119.04. ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица
бр
119.09. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки
бр
тъкани с възможност за предварително задаване
на биопсичната дълбочина; с отстраняема канюла
и възможност за повторно вземане на биопсичен
материал; подходяща са визуализация с ултразвук
119.10. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки
бр
тъкани; двойно изстрелваща; GA 18mm, дължина
120mm
120 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ
120.01. КАНЮЛА артериална за измерване на инвазивно
бр
кръвно налягане.
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120.03. КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със
бр
110
заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за
вакуум контрол, РVС, прозрачна
122 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАЛЦУНИ, МАСКИ, ПРЕСТИЛКИ И
ШАПКИ
122.02. МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип
бр
15
FFP1,FFP2,FFP3
124 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА
124.05. НОЖЧЕ за уретротомия право
бр
1
124.09. ОСТРИЕТА, еднократни, сменяеми, съвместими за
бр
50
Feather дръжка, за аутопсионни ножове
126 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. РЪКАВИ И РЪКАВИЦИ
126.01. РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика;
бр
300
дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране;
завършващ с пластмасов пръстен.
128 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ
128.07. СИСТЕМА за кръвопускане
бр
10
129 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СПРИНЦОВКИ
129.02. Спринцовка стерилна за инжектор 130 мл
бр
300
съвместима с OtpiStat
132 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ФИЛТРИ
132.02. ФИЛТЪР за функционално изследване на
бр
200
дишането за апарат SCHILER SP
133 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ
133.07. ХАРТИЯ - кардиотокографски апарат "Insight Light"
бр
60
с разграфяване. Ролка с ширина 112mm, дължина
приблизително 3m. Външен диаметър на ролката
46mm; вътрешен диаметър на мундщука на
ролката 11mm.
133.11. ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm
бр
5
133.12. ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на
бр
10
стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S,
модел SP 500
133.13. ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апаратбр
15
210/295/150 FF
136 ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, РЕТРОГРАДНА
ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ
136.01. АПЛИКАТОР ендолуп.
бр
1
136.02. БАЛОН - екстрактор.
бр
3
136.03. БРИМКИ ендолуп.
бр
10
136.04. БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища.
бр
1
136.05. ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен
бр
2
136.06. ГРАСПЕР с 4 бранша 150см
бр
1
136.07. ГРАСПЕР с 4 бранша 230см
бр
1
136.08. ДРЕНАЖЕН комплект за перкутанен дренаж на
бр
2
жлъчни пътища
136.09. ИГЛА - нож
бр
1
136.10. ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен
бр
3
дроб и панкреас/
136.11. ИГЛА на Чиба 18G
бр
2
136.12. Инжектор - еднократна употреба 150см
бр
15
136.13. Инжектор - еднократна употреба 230см
бр
5

136.14.
136.15.
136.16.
136.17.
136.18.
136.19.
136.20.
136.21.
136.22.
136.23.
136.24.
136.25.
136.26.
136.28.
136.29.
136.30.
136.31.
136.32.
136.33.
137
137.04.
137.05.
137.06.

137.11.
137.12.
137.15.
137.19.
137.21.
137.24.
137.30.
137.33.

Инжектор - многократна употреба 150см
Инжектор - многократна употреба 230см
КАНЮЛА ЕРХП
Клипс - апликатор 230см
Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни"
Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135
градуса; дълги
Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135
градуса; къси
Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135
градуса; стандартни
Кошничка за екстракция с 4 бранша
Кошничка на Рот за екстракция
ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници
ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът.
ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач
СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици
Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за
фронтална апликация/
Сонда за Аргон за латерална апликация
Стент за жлъчни пътища 10F
Устройство за балонна дилатация
Форцепс за екстракция на чужди тела тип
"Крокодил"
ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ
БИБЕРОН за хранене тип "агнешки"
БЛАНКИ филтърни /неонатология/
ВАКУУМ екстрактор, еднократен, за спомагане на
родовия процес. С гъркаво стъбло, нископрофилна
чашка за безопасно използване във всички
фетални пози на главата и индикатор показващ
силата приложена върху плода.
Капсули биопсийни за тъканна обработка на
микробиопсии, опаковка 100бр.
Касета за аспирация на лещени маси с тюбинг
Клипси титаниеви размер М, съвместими с клипапликатор АESCULAP, за отворена хирургия
МИКРОСАМПЛЕР ЗА АКР
Набор за предна витректомия
Разтвор против замъглявена за ендоскопска
оптика-1мл, единично опакован, стерилен
Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба за
инвазивно измерване на кръвно налягане
съвместим с AS3 и HP
Тъканно лепило за медицински цели, на основата
на бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели.
Опаковка от 1г.

бр
бр
бр
бр
бр
бр

1
1
3
1
10
15

бр

25

бр

25

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

2
10
1
4
10
8
2

бр
бр
бр
бр

1
5
1
1

бр
бр
бр

300
500
10

бр

100

бр
бр

50
50

бр
бр
бр

600
20
10

бр

10

бр

20

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 69 532,58 лв с включено ДДС.

Поканата е с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и
реда на Закона за обществените поръчки, след прекратяване на основание чл. 110 ал.1
т.1 от ЗОП и чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП на открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" открита с Решение № 413/23.06.2017г. и
публикувано обявление в АОП с № 00748-2017-0015/26.06.2017г.
Процедурата е прекратена частично с решение № 935/02.11.2017 г, тъй като в срока
за подаване на оферти – до 16:00 часа на 28.07.2017г. в деловодството на МБАЛ Габово
не е подадена нито една оферта за участие или всички подадени оферти не отговарят на
предварително обявените условия на Възложителя по описаните по-горе обособени
позиции. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Общи изисквания към участниците:
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юредически лица, включително техни
обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за
обществени поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата
документация и обявлението за обществена поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички
позиции и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена позиция. Не
оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на
същия от участие в процедурата. За обособени позиции с № 38, 44, 46, 49, 66, 79, 87, 88,
89, 94, 95, 105, 106, 108, 109 се представя задължително оферта за всички номенклатури
от съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е
основание за отстраняване на същия от участие в процедурата за тази обособена
позиция. Не се допуска представянето на варианти.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в
една и съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III,
Раздел В от ЕЕДОП.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва

само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви
в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за
участие или оферта.
1.7. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език.

1.8. 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.

Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 и чл.55 ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи
и за други лица, които правомощия да упражняват контрол при вземането на решиния
от тези органи.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и
т.2 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП както следва:
В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно
присъди за следните престъпления:
а) участие н престъпна органицазия – рпо чл.321 и 321а от НК;
б) Корупция – по чл.301-307 от НК;
в) Измама – по чл.209 -213 от НК;
г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК;
д) детски труд или други форми на трафик на хора – по чл.19а или 159а -159г от
НК;
В част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди
за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в
чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета
страна.
Информация относно липсата или наличието на обствоятества по чл.54, ал.1, т.3 се
попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4 –
т.7от ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и
т.2 от ЗОП за престъпления по чл.172 и чл.352 -353е от НК се попълва в Част III, Раздел В,
поле I от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
-

Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание

за постановяването и;
-

Срока на наложеното наказание;

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе
изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато
се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за
подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.
1.9. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от
лицата, специално упълномощени занастоящата процедура, което се доказва с
пълномощно – оригинал или нотариално заверено.
1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат
чл.102 и чл.42, ал.5 от ЗОП.

1.11. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
1.12. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването
на подизпълнители. За подизпълнителите се прилагат изискванията, посочени в ЗОП и
ППЗОП.
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не
е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в
обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.
Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално
заверено копие.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и
поотделно за изпълнението на договора;
Е

определен

представляващият

обединението/

консорциума,

който

е

упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на
обединението/ консорциума;
 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи
офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде
изпълнена;
 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него
за целия период на изпълнение на договора;
 Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка,
между участниците в обединението.
 Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на
обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи
изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил
след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка.
В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва
да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.
Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията
да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка,
но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
1.1.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност.
1.2.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.
1.3.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
1.4.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с
капацитета на трети лица.
2.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТА /ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИЯ.
С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на
офертите, в т. ч. и тези, които са за част от номенклатурните единици от обособените
позиции. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на медицински изделия,
критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, респективно всички
номенклатурни единици
2.1. 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 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.

2.2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово
състояние:
2.2.1. Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
2. 3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
2.3.1. 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 медицински изделия /
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.
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
2.3.2 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.
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.
III. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ:
1. Други изисквания за допустимост

1. Изисквания за качество – доставените стоки следва да отговарят на
изискванията на Закона за медицинските изделия; задължително да бъдат придружени
от сертификати за качество и явно означен срок на годност на продуктите, които към
момента на доставката следва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 60%.
2. 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

3. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 11 /единадесет/
месеца считано от датата на подписване на договора.
4. Срок за изпълнение на доставката/ите:
Срок и начин на доставка: - всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор,
следва да бъде доставена в срок съгласно офертата на кандидата, след получаване на заявката
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за количествата, точно определени в заявката.
Заявките за доставки биват:
Регулярни ежемесечни - подават се към Изпълнителя/ите в началото на всеки месец и
следва да бъдат изпълнени в срок до 5 (пет) календарни дни от получаване на заявката.
Спешните заявки - подават се към Изпълнителя/ите в случай на нужда и следва да
бъдат изпълнени в срок до 24 часа от получаване на заявката.
Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя на Болнична аптека
или негов заместник, по телефон (при спешност), писмено, по факс (0035966 800 956), или от
следния електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com. .

Място на изпълнение на поръчката: Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”
АД.
5. Начин на изготвяне и подаване на приемно-предавателните протоколи и
фактури
Участниците избрани за изпълнители при възможност от тяхна страна могат да
осигурят електронен обмен на данни с Възложителя по извършените доставки
(фактури) в TSV формат.
TSV (Tab Separated Values) – стандартен текстов формат за обмен на данни. Във
файла следва да фигурират като минимум следните полета:


Уникален код на материала (ID);



Наименование на материала;



Количество по фактура;



Мерна единица;



Единична цена за мерна единица без ДДС по фактура;



Партиден номер;



Срок на годност.

Файлът за електронен обмен на данни ще бъде изпращан в деня на фактуриране
на следният електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com
IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
4.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен
идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентификационна информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществената
поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се
посочва правната форма на участника /обединението/консорциума/, като в този случай
се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че
обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за
настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително елестронен, за кореспонденция при провеждане
на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано участникът следва да
извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и
преди подписване на договора за възлагането на настоящата обществена поръчка.
4.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на
лицето/ата, упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за
възлагане на обществена поръчка.
Параметри на договаряне:
- Единични цени на предлаганите медицински изделия
- Клаузи по договора
V. ОЦЕНЯВАНЕ
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена , съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от
ЗОП
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на
настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз
основа на КРИТЕРИЯ “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за съответната позиция.
Комисията класира участниците в възходящ ред, като на първо място се класира
участника, чиято ценова оферта е най-ниска за съответната обособена позиция.
При еднаква ценова оферта за съответната обособена позиция/номенклатурна
единица на две или повече оферти се прилага чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка,
трябва да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на
Възложителя.
2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език.
3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и
печат.
4.

Всички

необходими

документи,

които

участникът

представя

с

офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация
за участие.
5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на
участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и
лице или лица с нотариално заверено пълномощно.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
6.1. Място и срок за подаване на оферти
6.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената
поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1,
всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в
поканата за обществената поръчка.
6.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата
е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата
на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
6.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която
трябва да бъде отбелязана следната информация:
До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1
ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
От: ……………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника/
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………

Телефон: …………………………………………………………………………………….
Факс: ………………………………………………………………………………………….
Е-майл: ……………………………………………………………………………………….
Позиция/обособена позиция№: ……………………………………..
6.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава входящ регистрационен документ.
6.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване, или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това
обстоятелство се отбелязва в регистъра.
6.1.6. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване
на оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица, те се
включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от и от
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се
допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
6.1.7. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява понататъшното участие на участника в процедурата.
6.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията
и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се
изписва следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“
6.1.9.
Получените заявления за участие или офертите се предават на
председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол.
Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
6.2. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани
участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл.
Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност
на офертата си, се отстранява от участие.
Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като
несъответстваща на изискванията.
VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
7.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка,
трябва да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на
Възложителя.
7.2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език.

7.3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква
нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала",
подпис и печат.
7.4. Всички необходими документи, които участникът представя с
офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация
за участие.
7.5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител
на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и
лице или лица с нотариално заверено пълномощно.
VIII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
Офертата на участника представлява съвкупност от документи, доказващи
съответствието на участника с изискванията на възложителя, посочени в настоящата
документация и с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник трябда да представи:
1. Оферта за участие – Съгласно образец №1
2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а
когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се
в общата запечатана непрозрачна опаковка;
В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура Възложителят
допуска представяне на само едно заявление за участие, когато участникът участва за
повече от една обособена позиция и критерият за подбор е еднакъв за отделните
позиции.
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
4. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника
копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна
опаковка; При участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който
да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4
ППЗОП – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата
запечатана непрозрачна опаковка;
5. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал
с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – Образец
№2;
6. Техническо предложение съдържщо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е
законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
б) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 3 придружен от
Образец 3А
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и
предлаганите от участника срокове – Съгласно образец № 4;

г) Официални документи от производителя за техническите характеристики на
изделието, модел, производител, брошури и каталози за изделието /в превод и на български
език/; Върху брошурите да бъде вписан поредният номер за всяка обособена позиция и
номенклатурна единица за която участникът участва. От предоставените материали на

участника трябва да е видно за коя номенклатурна единица участва, да има подробно описание
на продукта и при възможност снимков материал.
д ) 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.
e) Декларация в свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското
изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ

Подават се толкова технически предложения с всички документи по т.6 от а)
до е) за колкото позиции участникът участва.
Ж) Едно техническо предложение за всички позиции записано на магнитен или CD
носител, поставено в отделен плик и надписано „Технически оферти – CD“, който е
изготвен с помощта на предоставения програмен продукт.
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - в приложимите случаи –
оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
8. Ценово предложение (изготвено по образец на хартиен носигел) – Образец № 5.

Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА
НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - подават се толкова плика
Предлагани ценови параметри за колкото позиции участникът участва, заедно с едно
ценово предложение за всички позиции записано на магнитен или CD носител,
поставено в отделен плик и надписано „Ценови оферти – CD“, който е изготвен с
помощта на предоставения програмен продукт.
Цените за опаковка, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до
втория знак след десетичната запетая с включен ДДС. В тези цени трябва да се включат: всички
разходи по доставката и изпълнението на поръчката до Болнична аптека на МБАЛ “Д-р Тота
Венкова” АД, гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1.

В колона „Търговско наименование” се попълва търговското наименование на
медицинското изделие
В колона „Брой в опаковка“ се попълва броя на единичните дозови форми в
окончателната вторична опаковка на реактива (мед. изделие).
В колона „Цена за мярка от колона /7/“ се попълва предлаганата цена за мярката
определена в колона (7) - само с цифри, крайната доставна цена в лева, с включен ДДС, с точност
до пети знак след десетична точка. Тази цена се използва при класиране на предложенията.
В колона

„Цена за търговска опаковка от колона (9)“ програмният продукт

автоматично изчислява цената за опаковка на база попълнена цена за мярка и брой в опаковка
и следва да бъде с точност до втори десетичен знак.
В колона „Каталожен номер“ се попълва каталожният номер на производителя на
предлаганото мед.изделие

В колона „Производител“ – се попълва производителя на предлаганото
медицинско изделие.

В колона „Срок на годност по от датата на производство /в месеци/“ –
Участникът посочва срока на годност в месеци на съответното медицинско изделие.
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/,
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/,
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
9. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно
чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на
офертата преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;
Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите,
съдържащи се в офертата“.

УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА
ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ЦЕНОВА ОФЕРТА
І. Към предоставената на сайта на лечебното заведение докумнетация има папка
„Програма Търг“ в която се съдържа програмен продукт за изготвяне на техническата и
ценова оферта.
ІІ. Инструкция за инсталация на програмата:
Стартира се файлът SetUp.exe.
При приключване на инсталацията, ще се появи диалог с текст „Инсталацията
премина успешно”. Ще се отвори черен прозорец, който изчезва при приключване на
инсталацията. Инсталацията продължава около 2-5 минути.
Ще бъде създадена икона за стартиране на програмата с име „Firm Offer” върху
Desktop на компютъра. Програмата се стартира от тази икона, или чрез стартиране на
файла C:\ FirmOffer.
ІІІ. Инструкция за работа на програмата:
Стартира се програмата от икона „Firm Offer” върху Desktop.
При пускане за първи път на програмата: От меню „Други” се избира „Данни за
фирмата” и се въвеждат име и Булстат на фирмата. Те се използват при разпечатване на
списъците. Натиска се бутон „Запис”.

След това се пристъпва към попълване на ценовата оферта. Ако данните в някое
поле са по-дълги от ширината на полето, то те могат да се разгледат в жълт помощен
прозорец, когато курсора на мишката се постави върху полето. В списъците може да се
въвеждат данни само във по-светлите полета. Когато се приключи с въвеждането,
списъкът се запазва с натискане на бутона „Запази промените”.
Може да се разглеждат само редовете, по които е въведена цена, като се маркира
полето „Покажи само оферираните позиции”.
Прехвърляне на данни към и от Excel (.xls) файл:
- За удобство е предвидена възможност за прехвърляне на данните от отвореният в
момента списък към Excel и връщането им обратно. Това става с двата малки бутона в
горния десен ъгъл. При прехвърлянето към Excel се създава файл с подобна на колоните
в програмата структура. Данните могат да се обработват и да се върнат обратно в
програмата, като е важно позициите на колоните, които са прехвърлени да останат
същите и да не се изтриват. Също така не е добре да се добавят нови редове в таблицата.
Не пречи, обаче да се добавят нови колони накрая на таблицата – те няма да се
прехвърлят към програмата.
Внимание! При връщане на данните обратно към програмата, редовете, които са в
.xls файла ще припокрият съдържането на полетата в програмата напълно!
Печат на списък:
За разпечатване на списък, той се отваря по описания по-горе начин и се натискат
бутоните „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова оферта” (Препоръчва се
при печат на списъка за предаване на търга, преди това да се избира „печат само на
оферираните позиции”). На цял екран ще се отвори прозорец със списък във вида, в
който той ще се отпечатва. За да се отпечатва се избира от горния десен ъгъл бутона с
картинка на принтер. Отваря се диалог за избор на принтер и брой копия. Натиска се
бутон „ОК”. (Ако данните в някоя от колоните не се събират добре при печат, може да
разширите колоната в екрана на въвеждане и тя ще излезе по широка и при печат.)
!!! Преди да се извърши „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова
оферта” участниците следва да направят някои предварителни настройки, позволяващи
отпечатването на всяка обособена позиция на отделен лист.
От меню „Други” избирате бутона „Данни за фирмите/настройки” и след което
слагате отметка „Печат за позиция на отделна страница”.
Предаване на данните за търга
Натиснете бутона „Запис на дискетата и печат”, който се намира долу вляво на
екрана. Ще се отвори нова форма, от която се извършват всички стъпки по изготвяне на
документацията.

