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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□ Проект на обявление
£3 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)____________________

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ
АД

123535874

Пощенски адрес:

ул .Ген.Столетов №2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Стара Загора

BG344

6000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ваня Богданова

+359 42605443

Електронна поща:

Факс:

mbalad sz zop@mail.bg

+359 42601125

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.mbal-kirkovich.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://mbal-kirkovich.org/index.php?
option=com content&view=category&layout=blog&id=4 3&Itemid=94
1.2) Съвместно възлагане

^Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави
законодателство в сферата на обществените поръчки:
~] Поръчката се възлага от централен орган за покупки_____________

приложимото национално

I.3) Комуникация

^Документацията за обществената поръчка е досгьпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://mhal-kirkovich.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=94
I [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
□ д р у г адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
Г~|електронно посредством: (URL)
65 горепосоченото/ ите място/места за контакт
П д о следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
П 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
I |Национал на или федерална агенция/служба
П Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба_____
1*5 ) Основна дейност

УНП: dc92baa9-6080-43c3-b 18e-6089f6565338

65 Публичноправна организация

I | Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:_________________
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□ О бщ и обществени услуги
□О тбрана
|_| Обществен ред и безопасност
| |Околна среда
□ Икономически и финансови дейности
1X1Здравеопазване

| |Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□Социална закрила
| | Отдих, култура и вероизповедание
I |Образование
Г”|Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка
II.i.i) Наименование:

Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р
СТ.КИРКОВИЧ АД
Референтен номер: 2________________________________________________________________________
И.1.2) ОсновенC P V код:

33600000

Допълнителен CPV к од:1 2
II.1.3) Вид на поръчка

~ 1Строителство

Доставки

| |Услуги

II. 1.4) Кратко описание:

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични
продукти за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ АД, гр.Стара Загора. Техническата
спецификация се състои от 4 обособени позиции. Обособена позиция № 1 лекарствени продукти, включени в приложение № 2 в Позитивния лекарствен
списък на M3. Обособена позиция № 1 обхваща номенклатури от № 1 до №
508. Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти,
извън Приложение №
2 на Позитивния лекарствен списък на M3. Обособена позиция № 2 обхваща
номенклатури от № 509 до № 783. Обособени позция № 3 -Адаптирани детски
млека. Обособена позиция № 3 обхваща номенклатури от № 784 до № 794.
Обособени позиции № 4 - Галеново-фасовъчни препарати. Обособена позиция
№ 4 обхваща номенклатури от № 7 95 до № 813.
Необходимите количества лекарствените продукти и хранителни добавки са
описани подробно в спецификацията - Приложение № 1 към настоящата
документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:2

Стойност, без да се включва ДДС:

4061431.80

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
Е1Да
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
[~~| всички обособени позиции
53 максимален брой обособени позиции:
4
I
[само една обособена позиция
^М аксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
4
Г~| 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____________________________________________________________
П.2.1) Наименование: 2

Лекарствени продукти включени в Приложение №2 на ПЛС
Обособена позиция №:

1

2

II. 2.2) Допълнителни CPV кодове 2____________________________________________

УНП: dc92baa9-6080-43c3-bl 8е-6089»565338
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Партида;

Основен CPV код : 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33600000

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Склада на болничната аптека при УМБАЛ Проф.д-р С т .Киркович АД, гр.Стара
Загора
код NUTS:1 BG344
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, включени в
Приложение №2 на ПЛС за нуждите на УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД,
Гр.Стара Загора. Лекарствените продукти са описани подробно в
спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата
документация. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в
Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към крайния
срок на подаване на офертите.
II.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: /Тежест: 1 2 20
[~~1 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
63 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:

3673893.95

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месени: 24 или Продължителност в дни:

или
Началнадата:
Крайна дата:

дд/мм/гггг
лл/мм/гггг
Д а П Не 53

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Прелвилен минимален брой:

/Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ЦЦ Не 53

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да O Не 52

II.2.12) Информация относно електронни каталози

□О фертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: dc92baa9-6080-43c3-bl8e-6089fiS565338
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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 Ц Не 63

II.2.14) Допълнителна информация:

Съгласно постановление №146 от 09.06.2015г. за създаване на централен
орган за възлагане на обществени поръчки в сектор "Здравеопазване" на
Министерския съвет Възложителят предвижда прекратяване на сключените
договори на основание чл.7, ал.З от постановлението.

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

Лекарствени продукти извън ПЛС
Обособена позиция №:

2

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPVкод: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33693000
_____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Склада на болнична аптека при УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД
код NUTS:1 BG344________________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти извън ПЛС за
нуждите на УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД. Лекарствените продукти са
описани в спецификацията, която е неразделна част от настоящата
документация: по АТС код, Международно непатентно наименование,
лекарствена форма, количество активно вещество, прогнозно количество за
2 години, единична цена без ДДС и пределна стойност на предлаганата
мярка без ДДС.
11.2.5) Критерии за възлагане

ЕЗ Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
65 Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка______________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

332108 .06

BGN

Валута:

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: __________

или
Начална дата:__________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лп/мм /гггг_______________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

H e D3

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 __________

УНП: dc92baa9-6080-43c3-b 18e-6089f6565338
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_______________________________________________________ Да Г~1 Не 53
II.2.и ) Информация относно опциите
Да □

Опции
Описание на опциите:

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 П Не [

II.2.14) Допълнителна информация:

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

Адаптирани детски млека
Обособена позиция №:

3

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
15880000
Допълнителен CPV код : 1 2
_____
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

склада на болнична аптека при УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, гр.Стара
Загора
код NUTS:1 BG344________________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Периодично повтарящи се доставки на Адаптирани детски млека за нуждите
на УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД. Адаптираните млека са подробно
описани в спецификацията, която се явява неразделна част от
настоящатата документация: международно непатентно наименование,
лекарствена форма, количество активно вещество, количество за 2 години,
ед.цена без ДДС и пределна обща стойност на предлаганата мярка без ДДС
11.2.5) Критерии за възлагане

Е Критериите по-долу
Г~1 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2°
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
53 Цена - Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка______________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:_____________ 1 9 3 0 9 . 1 4 _____________ Валута:____________ BGN

УНП: dc92baa9-6080-43c3-bl8e-6089f6565338
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: __________

или
Начална дата:__________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лл/мм/гггг_____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Ц Не 65

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:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_______________________________________________________ Да □

Не ^

II.2.и) Информация относно опциите
Да □

Опции
Описание на опциите:

Не S 3

11.2.12) Информация относно електронни каталози

I IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________________________________________________________________________
11.2.13) 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 П Не СЯ

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________

11.2 . 1) Наименование: 2

Галеново-фасовъчни препарати
Обособена позиция №:

4

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33690000
_____
Допълнителен CPV код : 1 2
II. 2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

склада на болнична аптека при УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, Гр.Стара
Загора
код NUTS:1 BG344_____________________________________________________________________________
I II.2.4) Описание на обществената поръчка:____________________________________
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Периодично повтарящи се доставки на галеново-фасовъчни препарати за
нуждите на УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, Гр.Стара Загора, които са
описани в спецификация която се явява неразделна част от
документацията. Описани са по: международно непатентно наименование,
лек.форма, количество активно вещество, прогнозно количество за 2
години, ед.цена в лева без ДДС и пределна обща стойност на предлаганата
мярка без ДДС
11.2.5) Критерии за възлагане

£3 Критериите по-долу
П 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______________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

36120.65

BGN

Валута:

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: __________

или
Начална дата:__________ дц/мм/гггг
Крайна дата:
пя/мм/гггг_______________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не й

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:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_______________________________________________________Да Д Не й
11.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да □

Не й

П.2.12) Информация относно електронни каталози

I IОфертите 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:
II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. i) Условия за участие______________________________________________________
III. l.i) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1.1. Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро
с лекарствени продукти в съответнствие с разпоредбите на ЗЛПХМ.
За доказване на това изискване, участниците следва да посочат в ЕЕДОП,
че притежават разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или
удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства или
разрешение за внос или разрешение за производство, издадени по реда на
ЗЛПХМ, като следва да представят в офертата си заверено копие от
разрешение на търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение
за регистрация за търговия на едро с лекарства или разрешение за внос
или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ.
1.2 Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно ЗКНВП,
наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, издадена по реда на ЗКНВП и Наредба № 55 от 13 декември
2010 г. за условията и реда за издаване на лицензни за дейности с
наркотични вещества за медицински цели.
За доказване на това изискване, участниците следва да посочат в
ЕЕДОП, че притежават представят лицензия, издадена по реда на чл. 32
от ЗЛПХМ, като представят с ЕЕДОП заверено копие от лицензия, издадена
по реда на чл. 32 от ЗЛПХМ. Копие от тази лицензия се представя в
случаите, когато участникът подава оферта за тези номенклатури от
техническата спесификация, които представляват лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества.
Ш.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 поставя изисквания към икономическото и финансовото
състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото
състояние на участниците в процедурата.
Ш.1.3) Технически и професионални възможности

П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания относно техническите и професионалните способности на
участниците:
3.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 2 дейности с предмет и обем
- идентични или сходни с тези на поръчката, а именно поне 2 дейности,
представляващи доставка на лекарствени продукти за последните три
години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи
списък на извършените доставки, от който да е видно получателят на
доставката, основанието, на което е извършена /договор и/или друго
основание/, кога е извършена и кой е получателят, като доказателство за
доказване на това изискване на възложителя следва да бъде съответния
договор с получателя на достваката и приемо-предавателни протоколи и
фактури за извършените доставки, ведно с удостоверение, издадено от
получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен .регистър, в който е публикувана информация за доставката. От
удостоверенията следва да бъде видно кога и на кого са извършени
конкретните доставки, видовете лекарствени продукти и хранителни
добавки, и кой е изпълнителят, извършил доставката. Описаните
удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и
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в тях следва да се съдържа подпис на издателя.
3.2.Участникът следва притежава поне един от посочените актуални
сертификати за качество, издаден от акредитирани институции или агенции
за въведена система за управление на качеството /EN ISO 9001:2008, EN
ISO 13485:2003 или еквивалентни на тях/, удостоверяващ съответствието
на стоките със съответните спецификации или стандарти.
Сертификатите трябва да са издадени 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, които следва да бъдат представени
като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български
език;
3.3. Възложителят може да не приеме представено доказателство за
технически и професионални способности, когато то произтича от лице,
което има интерес, който може да води до облага по смисъла на ч л . 2,
ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Изисквани документи от възложителя за доказване на техническите и
професионалните способности на участниците:
1. Списък на поне 2 доставки на лекарствени продукти, изпълнени от
участника през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка; Доказателство за извършената
доставка е съответния договор за извършената доставка, приемопредавателен протокол или фактура, както и удостоверение, издадено от
получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От
удостоверенията следва да бъде видно кога и на кого са извършени
конкретните доставки, видовете лекарствени продукти и/или хранителни
добавки и кой е изпълнителят, извършил доставката. Описаните
удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и
в тях следва да се съдържа подпис на издателя.
2. Участникът следва да представи поне един от посочените актуални
сертификати за качество, издаден на негово име от акредитирани
институции или агенции за въведена система за управление на
качеството /EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 или еквивалентни на
тях/, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните
спецификации или стандарти.
Сертификатите трябва да са издадени 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 ч л . 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, които следва да бъдат представени
като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български
език.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.__________________________
I
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III. 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__________________________________________________________________________________
III.2) Условия във връзка с поръчката 2__________________________________________
111.2.1) 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:_____________
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение: 1. Избраният изпълнител на общ.поръчка
предоставя гаранция, която да обезпечава изпълн.на договора в размер на
4% от стойността на договора без ДДС за съответ.обос.позиция.Гаранцията
се предоставя в една от следните форми:парична сума;банкова
гаранция;застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.Участникът,определен за изпълнител,избира
сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато избраният изпълнител е
обединение,което не е юрид.лице,всеки от съдружниците в него може да е
наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по
гаранцията или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за
задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в
договора за общ.поръчка.Гаранцията за изпълнение под формата на парична
сума се внася по банкова сметка на Бъзложителя-IBAN:
BG13BPBI7935105533090 в Юробанк Б-я АД.Банковата гаранция за изпълнение
се издава в полза на Възложителя-примерен образец.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката

П Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката_________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. l) Описание_____________________________________________________________
IV. l.i) Вид процедура

ИЗОткрита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
□Партньорство за иновации
ППублично състезание__________________________________________________________________________
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки

□ Т а зи 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
□ Т а зи обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
I |Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_________
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога______________________________________________
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□ 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)

Г~| 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
Да □ Не й
(GPA)__________________________________________________________________________________________
ГУ.2) Административни информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/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
Местно време: 16:00
Дата: 05 .01.2017 дд/мм/гггг
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4

лл/мм/гггг__________________________ ____________________________________________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

[~~|Английски
й Български
□Гръцки
I [Датски
| | Естонски

Г~1Ирландски
I |Испански
□Италиански
□Латвийски
I [Литовски

[~~| Малтийски
□ Немски
□ Нидерландски
□П олски
□ Португалски

I [Румънски
□Словашки
□Словенски
| [Унгарски
I [Фински

□Френски
□Хърватски
П Чешки
□ Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна д о :__________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.01.2017 дд/мм/гггг

Местно време: ю :оо

Място: Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ Проф. Д-р Ст.Киркович АД
гр.Стара Загора, ул.Генерал Столетов № 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на
участниците, участващи в откритата процедура или техни изрично
упълномощени представители, както и представители на средствата за
масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI. l) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Да □

Н ей

VI.2) Информация относно електронното възлагане

□ Щ е се прилага електронно поръчване
□ Щ е се използва електронно фактуриране
П Щ е се приема електронно заплащане____________________________________________________________
VI.3) Допълнителна информация: 2

Основания за отстраняване - чл.54, ал.1 ЗОП И чл.55, ал.1, т.1 и т.З от

ЗОП.
6. Освен на основанията, посочени в т. 1 и т. 2, Възложителят
отстранява от процедурата и:
6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или
не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в
[УНП: dc92baa9-6080-43c3-bl8e-6089ffi565338
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документацията;
6.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, включително и участник,
който е представил ценово предложение за обособена позиция № 2, 3 и 4,
в което цената както на цялата обособена позиция или на отделна
номенклатура в нея надвишава пределната такава на обособена позиция
или номенклатура, посочена в техническата спецификация - Приложение № 1
към документацията.
6.2.1.
участник, който е подал оферта само за една или
оферти за няколко номенклатури от обособена позиция № 2, 3 и 4 и
ценовото .му предложение съдържа цена на номенклатура, надвишаваща
посочената такава за съответната номенклатура от обособена позиция № 1,
посочена в техническата спецификация - Приложение № 1 към
документацията.
6.2.2. участник, който е подал оферта за пълна обособена позиция № 1 и
предложената от него цена дори на една номенклатура от обособената
позиция, надвишава цената, посочена за съответната номенклатура в
позитивния лекарствен списък - приложение № 2.
6.2.3. участник, който е подал оферти за една или повече
отделни номенклатури от обособена позиция № 1 и предлаганата от него
цена на номенклатура надвишава посочената цена на съответния продукт в
позитивния лекарствен списък - приложение № 2.
6.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.
1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от
ЗОП;
6.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП:
7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. За удостоверяване на това обстоятелство
участникът следва да попълни част III., буква „Г" от ЕЕДОП.
Всеки участник може да подава оферта за една, няколко или всички
обособените позиции. Участниците могат да подават оферта за една, за
няколко или за всички номенклатури от обособените позиции, посочени в
Техническата спесификация - приложение № 1 към документацията.
Всеки участник има право да подаде само една оферта за обособена
позиция /обособени позиции/ или номенклатура/номенклатури/ от
обособените позиции.
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:

cpcadmingcpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http : / / www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:
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Пощенски код:

Държава:
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Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен
срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу
решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2.
получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на
процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не
е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с
които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Пощенски код:

Град:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.11.2016 дд/мм/гггг______________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1
2
4
20
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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