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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242355-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2017/S 120-242355

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
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 за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен“.

II.1.2) Основен CPV код
33600000

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/
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Доставки

II.1.4) Кратко описание:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен“
разделена в 2 броя обособени позиции, подробно описани в глава ?? „Техническа спецификация“ от
документацията за участие в процедурата.
Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици
включени в съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е
основание за отстраняване на същия от участие в процедурата.
Гаранцията за изпълнени е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за
изпълнение се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3.
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 376 912.00 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:
„Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Краен получател — 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:
Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен
списък“ включва 508 /петстотин и осем/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II „Техническа
спецификация“ от документацията за участие в процедурата.

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 225 704.00 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
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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
Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече информация за Обособена
позиция № 1 може да намерите в Глава ?? „Техническа спецификация“ от документацията за участие в
процедурата, в профила на купувача на следният адрес:
http://zop.mbal.sliven.net/

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
33600000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Краен получател — 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:
Обособена позиция № „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък“
включва 158 /сто петдесет и осем/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II „Техническа
спецификация“ от документацията за участие в процедурата.

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 151 208.00 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

http://zop.mbal.sliven.net/


ОВ/S S120
27/06/2017
242355-2017-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 4 / 7

27/06/2017 S120
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 7

Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и повече информация за Обособена
позиция № 2 може да намерите в Глава ?? „Техническа спецификация“ от документацията за участие в
процедурата, в профила на купувача на следният адрес:
http://zop.mbal.sliven.net/

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:
1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по
законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на едро с
лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно
Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен
орган на друга държава- членка, по реда на Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти на
ЗЛПХМ;
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация за с
посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с лекарства в Част IV:
Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП.
2. Участниците, които участват за позиции които са лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по
законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на едро с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгл. сп. II и III по чл. 3 т. 2 и т. 3 от Наредба
за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в съответствие с нормите на
ЗКНВП /където е приложимо/. Участниците следва да притежават валидна Лицензия,издадена по реда на
чл.32 от ЗКНВП.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация с посочване
на номер на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участва за доставка на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел А от ЕЕДОП.
3. 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.
4. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят допуска представяне на едно заявление /един
ЕЕДОП за всички обособени позиции.
5. 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.
6.Начин на плащане: Финансирането на поръчката ще се извършва със собствени средства, а
заплащането ще бъде разсрочено, в левове и по банков път, 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от
датата на получаване на издадена оригинална фактура от Изпълнителя.
7. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците,
определени за изпълнители, да представят заверено копие от:

http://zop.mbal.sliven.net/
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— Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или
— Удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р. България на лицата,
притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава
членка; или
— Разрешение за внос; или
— Разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ, и заверено копие от валидна лицензия,
издадена по реда на чл. 32 от ЗКНВП-когато е приложимо;
— и всички останали документи и задължения по чл. 112 от ЗОП.

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, по смисъла на чл. 61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата, по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да има изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко 1 договор за доставка на лекарствени продукти, предмет на
обществената поръчка, без значение на обема.
2. 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.
3. Предлаганите от участника лекарствени продукти на които изтича срока на разрешението за
употреба на лекарствен продукт през срока на договора, трябва да бъдат осигурени в обем предвиден в
техническата спецификация.
4. Участник, който представя оферта за Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в
Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък” за номенклатурни единици № 429 — N01AB08 —
„ Sevoflurane 250 ml с изпарители за апар. „Dreger” и № 430 — N01AB08 „Sevofuran 250 ml със затворена
система за пълнене без адаптор” трябва да предостави безвъзмездно, за срока на действие на договора
изпарители, необходими за нормалното действие на на тези лекарствени продукти.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Обстоятелствата по т. 1. се доказват с представянето на Списък на доставките на лекарствени
продукти (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,
независимо от обема — таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за
подбор" на ЕЕДОП. Под „предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” да се
разбира доставка на лекарствени продукти.
2. Обстоятелството по т. 2 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.
3. За удостоверяване на обстоятелството по т. 3 участниците следва да предоставят Декларация в
свободен текст от участника в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, в която декларира, че ще осигури
необходимите количества лекарствени продукти за срока на договора.
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4. За удостоверяване на обстоятелството по т.4 участниците следва да предоставят Декларация /
в свободен текст/, в която участникът изрично декларира, че за срока на действие на договора ще
осигури безвъзмездно на лечебното заведение и необходимите за нормалното действие изпарители за
лекарствените продукти № 429 — N01AB08 — „ Sevoflurane 250 ml с изпарители за апар. „Dreger" и №
430 — N01AB08 „Sevofuran 250 ml със затворена система за пълнене без адаптор”.

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: 31/07/2017
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: 01/08/2017
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на МБАЛ „ Д-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: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
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По същото време след 1 година.

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, като и документите по чл. 112 от ЗОП.
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
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611710
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес:www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/06/2017
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