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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123516-2018:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Медицински консумативи
2018/S 056-123516

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

„МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД — Сливен
119502733
Гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор „Маркетинг”
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно
лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен

II.1.2) Основен CPV код
33140000 - LA13

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/
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II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции, и медицински изделия/консумативи,
обособени в 8 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 566 782.24 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
CALCITRIOL
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
A11CC04 CALCITRIOL Перорална форма капс. 12000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 800.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Paricalcitol 1 mcg
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Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
H05BX01 Paricalcitol 1 mcg Перорална форма табл. 5500.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 347.92 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
H05BX01 Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml Парентерална форма amp 1000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
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Стойност, без да се включва ДДС: 12 428.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Erythropoietin -бързодействащ 2000Е
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 2000Е Парентерална форма шприц 1400.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 540.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация
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II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Erythropoietin -бързодействащ 3000Е
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ 3000Е Парентерална форма шприц 2000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 300.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е Парентерална форма шприц 2000.

II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 400.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Darbepoetin alfa - 40 mcg
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
B03XA01 Darbepoetin alfa - 40 mcg Парентерална форма шприц 250.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 062.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Darbepoetin alfa - 60 mcg
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
B03XA01 Darbepoetin alfa - 60 mcg Парентерална форма шприц 550.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 383.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Mimpara 30 mg х 28 бр.
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
H05BX01 Mimpara 30 mg х 28 бр. Перорална форма табл. 1600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 525.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Mimpara 30 mg х 30 бр.
Обособена позиция №: 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
H05BX01 Mimpara 30 mg х 30 бр. Перорална форма табл. 400.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 131.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Sevelamer 800 mg
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
V03AE02 Sevelamer 800 mg Перорална форма табл. 7700.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 876.67 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Parsabiv 2.5 mg/ 0.5 ml
Обособена позиция №: 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000 - LA13
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
H05BX04 Parsabiv 2.5 mg/ 0.5 ml Парентерална форма ампули 600.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 500.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА
Обособена позиция №: 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество - бр.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=1,3 м2 бр./опаковка 2300.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=1,7 м2 бр./опаковка 5800.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=2.0 м2 бр./опаковка 5200.
Low flux полисулфон - РVР смес >=1.8 м2 бр./опаковка 500.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
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Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 179 390.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ,СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И
ДРУГИ ВИДОВЕ
Обособена позиция №: 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество - бр.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=1,5 м2 бр./опаковка 250.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=2.0 м2 бр./опаковка 900.
Low flux полисулфон, полиетер сулфон или други деривати на полисулфона >=1.7 м2 бр./опаковка 800.
Low flux синтетична мембрана полинефрон >=1.7 м2 бр./опаковка 250.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 392.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
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Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие - КРЪВНИ ЛИНИИ
Обособена позиция №: 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Вид Обем на запълване Предпочитана мярка Прогнозно количество- компл.
АВ комплект Fresenius-вен.чорап 30 мм. 161 мл 24 компл./опаковка 8500.
АВ комплект - Fresenius-вен.чорап 22 мм. 161мл 24 компл./опаковка 6000.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 950.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
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Медицинско изделие- ФИСТУЛНИ ИГЛИ
Обособена позиция №: 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Тип Размер Дължина Предпочитана мярка Прогнозно количество- сетове/2 игли в сет/.
16 G 1,6 Х 25 ММ 150мм 25 seta/опаковка 12000
15 G 1,6 Х 25 ММ 150мм 25 seta/опаковка 800

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 133.33 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие -АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:



ОВ/S S56
21/03/2018
123516-2018-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 14 / 20

21/03/2018 S56
http://ted.europa.eu/TED

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

14 / 20

ВИД ТИП Предпочитана мярка Прогнозно количество- брой.
Diasafe plus Fresenius "S" бр. 95.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 300.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие - ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
ВИД ТИП Предпочитана мярка Прогнозно количество - туби.
Пуристерил ФРЕЗЕНИУС 10 л. туба 100.
Споротал ФРЕЗЕНИУС 5 л. туба 20.
Clear Surf ФРЕЗЕНИУС 2 л. туба 6.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 238.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
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Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие-КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
Обособена позиция №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Вид Тип Дължина Предпочитана мярка Прогнозно количество - бр.
Феморални Двулуменни 20 см 10 комплекта в опаковка 70.
Югуларни Двулуменни 15 см 10 комплекта в опаковка 120.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 082.50 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация
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II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Медицинско изделие-ПОСТОЯННИ ТУНЕЛИЗИРАНИ КАТЕТРИ
Обособена позиция №: 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33140000 - LA13

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, на адрес: гр.
Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Вид Тип Дължина Прогнозно количество - бр.
Постоянни Двулуменни 24 см до HUB 10.
Тунелизирани катетри „слепени“ (19 см до маншона).
Постоянни Двулуменни 24 см до HUB 10.
Тунелизирани катетри „слепени“ (23 см до маншона).

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.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:
Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия
на едро с лекарствени продукти и медицински изделия в съответствие с изискванията на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
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За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, че
притежават документ, удостоверяващ правото им да извършват търговия на едро с лекарствени продукти
и медицински изделия, издаден съгласно ЗЛПХМ и ЗМИ.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
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:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Списък на доставките на лекарствени продукти и медицински изделия (идентични или сходни с
предмета на поръчката), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите — табл. В, част IV „Критерии за подбор"
на ЕЕДОП. Под „предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” да се разбира
доставка на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Участниците доказват, че разполагат с техническо оборудване и ресурсни възможности (транспортни
средства, наличие на складова база) с посочване на необходимата информация в табл. , част IV
„Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
3. Участниците декларират в ЕЕДОП, че притежават сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за
внедрена система на управление на качеството, с предмет, сходен с предмета на поръчката, издаден на
участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.
4. За обособени позиции от № 1 до № 12 вкл. (лекарствени продукти) участникът трябва да има:
4.1. Валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО)
№ 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ). В случай на изтичане на
срока на разрешението за употреба на медикамент през съответната година, за която се провежда
обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата
медикаменти са налични;
4.2. Декларация, че лекарствените продукти ще бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 258 и
сл. от ЗЛПХМ;
4.3. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък,
актуален към датата на подаване на офертите;
4.4. Декларация, че срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти ще бъде не по-малък от 60
(шестдесет) на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка;
4.5. Оторизации, договори за търговско представителство или други еквивалентни документи от
български или чуждестранни производители или техни упълномощени представителства на територията
на РБ, удостоверяващи права за представителство и/или търговия на територията на страната;
4.6. Разрешение за производство или търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за внос,
издадени по реда на ЗЛПХМ;
5. За обособени позиции от № 13 до № 20 включително (медицински изделия ):
5.1. Декларация, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за
медицинските изделия (свободен текст);
5.2. Декларация, че срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60
(шестдесет) на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка (свободен текст);
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5.3. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС
сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ;
5.4. Сертификат за качество — СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните
медицински продукти;
5.5.Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника;
5.6. Каталози, брошури, информационни листи или еквивалентно с предлаганите медицински изделия.
5.7. Участникът да представи мостри за всички номенклатурни единици по 1 (един) брой само за
обособените позиции, както следва: Обособена позиция № 14: Медицинско изделие — кръвни линии,
Обособена позиция № 15: Медицинско изделие — оистулни игли, Обособена позиция № 18: Медицинско
изделие — Катетри за временен съдов достъп.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко един договор за доставка на лекарствени продукти и
медицински изделия, предмет на обществената поръчка.
2. Да разполагат с техническо оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на качествено и
бързо изпълнение на поръчката (транспортни средства, наличие на складова база, с които разполага
участника).
3. Участникът да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на
управление на качеството с предмет, сходен с предмета на поръчката, издаден на участника от
акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.
4. За обособени позиции от № 1 до № 12 включително (лекарствени продукти):
4.1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ЗЛПХМ);
4.2. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена съгласно чл. 258 и сл. от
ЗЛПХМ;
4.3. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към
датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертите;
4.4. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не по-малък от 60
(шестдесет) на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка;
4.5. Участниците да притежават оторизации, договори за търговско представителство или други
еквивалентни документи от български или чуждестранни производители или техни упълномощени
представителства на територията на РБ, удостоверяващи права за представителство и/или търговия на
територията на страната;
4.6. Участниците да притежават разрешение за производство или търговия на едро с лекарствени
продукти или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ;
5. За обособени позиции от № 13 до № 20 включително (медицински изделия):
5.1. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;
5.2. Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) на сто от
обявения от производителя към датата на всяка доставка;
5.3. Предлаганите медицински консумативи да са в съответствие с Директива 98/79/ЕС;
5.4. Сертификат за качество — СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните
медицински продукти;
5.5. Участниците да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено на участника.
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III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

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

IV.1.6) 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): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/04/2018
Местно време: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/04/2018
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на МБАЛ yД-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев" № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за
подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана
в профила на купувача. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в
размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, както и документите по чл. 112 от ЗОП.
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Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия 'най-ниска цена''.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД - Сливен
Гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес:www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2018
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