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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82311-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2020/S 035-082311
Обявление за поръчка
Доставки
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист „ОП и маркетинг“
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Телефон: +359 44611778
Факс: +359 44624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/auction/92/
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
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

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“ — Сливен“ АД

II.1.2)

Основен CPV код
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33600000 - LA13
II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа чрез периодично повтарящи се
доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции.
За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по
обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната
стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде
представена в една от следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца, или
— застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца.
В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на
обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при
същите условия до приключването ѝ и сключването на нов договор.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 231 391.33 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:
A11CC04 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“ — Сливен“ АД, на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на лекарствен продукт A11CC04 Calcitriol — перорална форма.
Прогнозно кол-во — 24 000 капс.
Посочените количества са прогнозни, определени на база 2-годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1. Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ЗЛПХМ).
2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да бъде не по-малък от 60 на 100 от
обявения от производителя към датата на всяка доставка.
3. Срокът на доставка — до 72 часа от получаване на заявка от възложителя, а за спешни случаи — до 4
часа от получаване на писмена заявка от възложителя.
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4. Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/ите, които са притежатели на разрешението за
употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти за оферираните медикаменти за 2020 г. и
2021 г. на територията на Република БЪЛГАРИЯ.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 906.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца.

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление без
предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС №
146 от 9.6.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване“.

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
H05BX02 Paricalcitol 1 mcg
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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX02 Paricalcitol 1 mcg -Перорална
форма. Прогнозно кол-во-25000 табл.
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Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 375.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
H05BX02 Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml
Обособена позиция №: 3

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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX02 Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml
Парентерална форма. Прогнозно кол-во-600 ампули.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 373.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".
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II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
B03XA01 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ
2000Е Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 3600 шприци.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 280.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
B03XA01 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ
3000Е Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 5000 шприци.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 741.67 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора
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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
B03XA01 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA01 Erythropoietin -бързодействащ4000Е,Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 7200 шприци.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 201 108.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
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Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца
II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
B03XA02 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA02 Darbepoetin alfa - 40 mcg,
Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 250 шприци.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
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ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 908.33 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
B03XA02 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт B03XA02 Darbepoetin alfa - 60 mcg,
Парентерална форма. Прогнозно кол-во- 200 шприци.
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Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 678.33 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 28 бр.
Обособена позиция №: 9

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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 28 бр.
Перорална форма. Прогнозно кол-во- 4000 табл.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 523.33 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".
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II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
H05BX01 Cinacalcet 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX01 Cinacalcet 30 mg х 30 бр.
Перорална форма. Прогнозно кол-во- 1400 табл.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 483.17 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
V03AE02 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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт V03AE02 Sevelamer 800 mg Перорална
форма. Прогнозно кол-во- 26000 табл.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 790.50 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора
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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
H05BX04 Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml
Обособена позиция №: 12

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-Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Периодично повтарящи се доставки на Лекарствен продукт H05BX04 Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml Парентерална форма. Прогнозно кол-во 300 ампули.
Посочените количества са прогнозни, определени на база две годишно потребление. Лекарственият
продукт следва да бъде включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към
крайния срок за подаване на офертите.
1.Лекарственият продукт трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 2. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; 3. Срокът
на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя, а за спешни случаи до 4 часа от
получаване на писмена заявка от Възложителя. 4.Участниците трябва да са оторизирани от фирмата/
ите, които са притежатели на разрешението за употреба, да участват от свое име с лекарствени продукти
за оферираните медикаменти за 2020 г. и 2021 г. на територията на Република България.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 862.50 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
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Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца
II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА
Обособена позиция №: 13

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,3 м2 бр./опаковка 200
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,7 м2 бр./опаковка 3000
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=2.0 м2 бр./опаковка 1000
Lowflux полисулфон - РVР смес >=1.8 м2 бр./опаковка 200
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
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1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи
за различните пациенти. 2. Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в
спецификацията:
O Материал на мембраната – полисулфон; полисулфон - РVР смес, полиетерсулфон или други деривати
на полисулфона. o Материал на корпуса – поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни
влияния материал.
3. Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във
всеки кашон (стерилизация, клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на
ултрафилтрация, КоА), както и инструкция за работа с тях.
4. Стерилизация с пара.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа
от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински
изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
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 /
или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС
за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към датата на изтичане
на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и
сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 236.67 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие –- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, ВЪТРЕШНОПАРОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Обособена позиция №: 14

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон >=1,3 м2 бр./опаковка 300
Lowflux полисулфон >=1,7 м2 бр./опаковка 13000
Lowflux полисулфон >=2.0 м2 бр./опаковка 13000
Lowflux хеликсон >=1.8 м2 бр./опаковка 500
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за
различните пациенти.
2. Мембрани, изработени от полисулфон, хеликсон.
3. Корпус, изработен от поликарбонат.
4. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на
неизползваеми пространства.
5. Да осигуряват отлично отстраняване на ниско и високо молекулярни субстанции.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа
от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински
изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
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 /
или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС
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за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към датата на изтичане
на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и
сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 286 070.83 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И
ДРУГИ ВИДОВЕ
Обособена позиция №: 15

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.
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II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1,5 м2 бр./опаковка 500
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=2.0 м2 бр./опаковка 2000
Lowflux полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона >=1.7 м2 бр./опаковка 1500
Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи
за различните пациенти. 2. Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в
спецификацията:
O Материал на мембраната – полисулфон; полиетерсулфон или други деривати на полисулфона;
O Материал на корпуса – поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал.
3. Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във
всеки кашон,(стерилизация, клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на
ултрафилтрация, КоА), както и инструкция за работа с тях.
4. Стерилизация с етилен диоксид, гама лъчи и други видове.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа
от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински
изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
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 /
или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС
за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към датата на изтичане
на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и
сключването на нов договор.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 950.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора
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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ С МЕМБРАНА ПОЛИНЕФРОН
Обособена позиция №: 16

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Тип Мембрана Повърхност Мярка Прогнозно количество за 24 мес. - бр.
Lowflux синтетична мембрана полинефрон- >=1.7 м2 бр./опаковка 600
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да се предлага с необходимата активна повърхност, отбелязана в спецификацията;
2. Да са изработени от материали с висока биосъвместимост, отбелязани в спецификацията:
O Материал на мембраната –синтетична мембрана полинефрон;
O Материал на корпуса – поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал.
3. Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във
всеки кашон,(стерилизация, клирънси за ниско и средномолекулярни субстанции, коефициент на
ултрафилтрация, КоА), както и инструкция за работа с тях.
4. Стерилизация с етилен диоксид, гама лъчи и други видове.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите
медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на
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всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;. 2. Притежават 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 /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към
датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до
приключването и и сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 160.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие - КРЪВНИ ЛИНИИ
Обособена позиция №: 17

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
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Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Вид Обем на запълване Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес. АВ комплект. 161 мл 24 компл./ Оп. 10000 компл.
Fresenius-вен.чорап 30 мм
АВ комплект. 161мл 24 компл./ Оп 26000 компл.
— Fresenius-вен.чорап 22 мм.
Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да са съвместими с тип апарати " Frezenius ", с каквито е оборудвано отделението по Хемодиализа.
2.Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение.
3. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.
4.Да бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент (6,36 мм).
5. Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап 30 мм, 22мм.
6.Да се съчленяват надеждно с хемодиализаторите.
7.Наличие на клампи на краищата на артериалните и венозните линии.
8.Инфузионна система с накрайник тип „спайк“.
9.Наличие на сак за събиране на запълващия физиологичен серум.
Задължително условие по ОП№17 - Участникът да представи Мостри от всички номенклатурни единици
по 1 /един/ брой.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа
от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински
изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
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 /
или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС
за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към датата на изтичане
на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и
сключването на нов договор.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 127 800.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
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Описание на подновяванията:
След 24 месеца
II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие- ФИСТУЛНИ ИГЛИ
Обособена позиция №: 18

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Тип Размер Дължина Предпочитана мярка Прогн. Кол-во за 24 мес.
— сетове/2 игли в сет/.
16 G 1,6 Х 25 мм 150мм 25 seta/опаковка 18000
15 G 1,8 Х 25 мм 150мм 25 seta/опаковка 500
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът
оферира всички номенклатурни единици от позицията.
Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит.
2. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.

19/02/2020
S35
https://ted.europa.eu/
TED

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

24 / 37

ОВ/S S35
19/02/2020
82311-2020-BG

Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура

25 / 37

3. Да се предлагат подходящи за пунктиране на по-грацилни АV фистули, както и на синтетични съдови
протези.
4. Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор при върха на артериалната игла.
5.Да са с различен размер, според изискванията на спецификацията.
6. Артериално - венозен фистулен комплект от две игли - артериална и венозна
7. Окомплектовани с лесни за ползване оклузивни клампи и за двете игли, цветово кодирани.
Задължително условие по ОП№18 - Участникът да представи Мостри от всички номенклатурни единици
по 1 /един/ брой.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа
от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да
бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински
изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават
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 /
или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС
за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към датата на изтичане
на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,
която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и
сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 200.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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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Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".
II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие -АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
Обособена позиция №: 19

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
ВИД ТИП Предпочитана Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес. - бр.
Diasafeplus Fresenius "S" бр. 300
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогенидиализен разтвор.
2. Да осигурят високопречистендиализен разтвор, в съответстви с изискванията на стандарт ”Диализно
лечение, по отношение наличието на бактерии и ендотоксини.
3. Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.
4. Да са съвместими с тип апарати " Frezenius 4008 S" и" Frezenius 4008 В", с каквито е оборудвано
отделението по Хемодиализа.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите
медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на
всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;. 2. Притежават 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 /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към
датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до
приключването и и сключването на нов договор.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
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II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 102 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие - ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ
Обособена позиция №: 20

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
ВИД ТИП Предпочитана Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес. - туби
Пуристерил ФРЕЗЕНИУС 10 л. туба 300
Споротал ФРЕЗЕНИУС 5 л. туба 40
ClearSurf ФРЕЗЕНИУС 2 л. туба 6
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът
оферира всички номенклатурни единици от позицията.
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• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
1. Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
2. Да са съвместими с тип апарати " Frezenius ", с каквито е оборудвано отделението по Хемодиализа.
3. Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.
4. Да осигуряват необходимата стерилност.
5. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
6. Clear Surf – дезинфекционен разтвор за външна дезинфекция и декалцификация на диализните
пътища.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите
медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на
всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;. 2. Притежават 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 /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към
датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до
приключването и и сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 644.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие-КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
Обособена позиция №: 21

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Вид Тип Дължина Предпочитана мярка Прогн. Кол-во
За 24 мес. - бр.
Феморални Двулуменни 20 см 10 компл. в опаковка 100
Югуларни Двулуменни 15 см 10 компл. в опаковка 300
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът
оферира всички номенклатурни единици от позицията.
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
Централни венозни катетри за временен съдов достъп
1. Да не се пречупват.
2. Да бъдат термочувствителни, полиуретанови и при телесна температура да са пластични.
3. Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане на ефективно диализно
лечение (12F)
4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени.
5. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали- пункционна игла, водач,
разширител и скалпел.
6. Да са рентген позитивни.
Задължително условие по ОП№21 - Участникът да представи Мостри от всички номенклатурни единици
по 1 /един/ брой.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите
медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на
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всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;. 2. Притежават 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 /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към
датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до
приключването и и сключването на нов договор.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 400.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Медицинско изделие-ПОСТОЯННИ ТУНЕЛИЗИРАНИ КАТЕТРИ
Обособена позиция №: 22

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33181520 - LA13

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
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Основно място на изпълнение:
Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД на адрес: гр.Сливен, ул.
„Криволак“ №13.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Вид Тип Дължина Предпоч. Прогн. Кол-во
Мярка за 24 мес. - бр.
Постоянни тунелизирани Двулуменни 24 см до HUB бр. 5
Катетри „слепени“ (19 см до маншона)
Постоянни тунелизирани Двулуменни 24 см до HUB бр. 30
Катетри „слепени“ (23 см до маншона)
Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция – участникът
оферира всички номенклатурни единици от позицията.
• Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
Специфични технически изисквания
Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп
1. Да не се пречупват.
2. Да бъдат термочувствителни, полиуретанови и при телесна температура да са пластични.
3. Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане на ефективно диализно
лечение (14,5 F)
4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени.
5. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали- пункционна игла, водач,
разширител и скалпел.
6. Да са рентген позитивни.
7.Типа на катетрите да не е „ разцепващи се” или “еднолуменни”.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия за хемодиализа.
Посочените количества по отделните ном.един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Срок на
доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите
медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на
всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия;. 2. Притежават 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 /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно
Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/;В случай, че към
датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до
приключването и и сключването на нов договор.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 900.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
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Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 24 месеца
II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но в изпълнение
на предмета на договора

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
Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без
предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146
от 09.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор
„Здравеопазване".

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 (за участниците по обособени позиции от № 1 до № 12 вкл.) и/или
медицински изделия (за участниците по обособени позиции от № 13 до № 22 вкл.) в съответствие
с изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Закона за
медицинските изделия (ЗМИ). За чуждестранни лица — да са вписани в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
Производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, могат да извършват търговски
сделки с произведените от тях медицински изделия без този документ на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ,
като това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.
Деклариране:
Изискваната от възложителя информация по т. 2.1 се посочва от участника в ЕЕДОП, част IV „Критерии
за подбор“, А „Годност“, т. 1 с посочване на № на разрешително, обхват и срок на действие. В случай
че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да
посочи и данни за съответния интернет адрес.
Доказване:
Документите, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен
договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП са
заверени копия на документи, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с
медицински изделия и/или лекарствени продукти, издаден съгласно ЗМИ и/или, еквивалентни документи,
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освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на
ЕЕДОП.
В случай че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението
като цяло.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
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. Участниците да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните 3 години,
считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, да имат изпълнени доставки
на лекарствени продукти или медицински изделия с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема
на обществената поръчка. Възложителя не поставя условие за обем.
Под „предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставка на лекарствени
продукти (за обособени позиции от № 1 до № 12 включително) или доставка на медицински изделия (за
обособени позиции от № 13 до № 22 включително).
Деклариране:
Обстоятелствата по се удостоверяват с представяне на информация — списък на доставките на
медицински изделия и/или лекарствени продукти, изпълнени през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и възложителите — таблица В
„Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.
2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO
9001:2015 или еквивалент, с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката, или сертификат
за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 13485:2016 за участника (когато е
производител) или еквивалент с предметен обхват проектиране, разработване и производство на
медицински изделия, издаден на името на участника, като производител от акредитирана институция или
агенция за управление на качеството.
Под „обхват, сходен с предмета на поръчката“ да се разбира търговия с медицински изделия и/или
лекарствени продукти.
Деклариране:
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe
на сертификат за въведена система за управление на качеството или еквивалент с обхват съгласно
предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване
на документите, издаден на името на участника в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г от ЕЕДОП, с
посочване на №, обхват и орган, издал сертификата.
В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле
може да посочи и данни за съответния интернет адрес.
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Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител, да предостави актуални документи/доказателства по чл. 112 от ЗОП, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии
за подбор.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът да има изпълнена през последните 3 години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко 1 доставка на медицински изделия и/или лекарствени
продукти, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Доказване:
Участникът, определен за изпълнител, представя списък на доставките и доказателство за опит преди да
бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5
от ЗОП.
Участникът сам избира формата на документа за доказателство за опит (договори, препоръки,
референции, приемно-предавателни протоколи, отчети, доклади за приключила работа, фактури и
други).
2. Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалентен или
сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 13485:2016 за участника (когато
е производител) или еквивалент с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден на
участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.
Доказване:
Документът, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен
договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
е заверено копие на притежаван сертификат EN ISO 9001:2015, сертификат EN ISO 13485:2016 или
еквивалентни документи, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен
при попълване на ЕЕДОП.
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние
да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Когато участникът е обединение, документът се представя само за участника, чрез който обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията
на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7
включително, чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по
смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за осъждания за
престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК, извършени нарушения
по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по
чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, се отстраняват от
процедурата. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
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условие, посочено в обявлението и документация на обществената поръчка, както и не представи
оферта, която да отговаря на техническите изисквания и спецификации на възложителя, ще бъде
отстранен от процедурата.
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: 23/03/2020
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
Офертата трябва да бъде валидна до: 19/09/2020

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/03/2020
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ —Сливен“ АД, гр.
Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка 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:
След 24 месеца.
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
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1. 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.
2. 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.
3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от прогнозната стойност на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от
следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция, или
— застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца.
Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение. Условията
и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта за договор за
обществена поръчка.
4. Участниците по ОП от № 13 до № 22 вкл. да представят каталози, брошури, информационни листи
или еквивалентно с предлаганите медицински изделия, в които да има подробна информация за тях с
превод на български език, от които да са видни всички показатели и производствени характеристики,
от които по безспорен начин да се докаже качеството на предлаганото изделие и съответствието му с
техническите спецификации. В каталожните приложения следва да са заличени стойностите на цените в
него, в противен случай участникът ще бъде отстранен.
5. Участникът да представи мостри за всички номенклатурни единици по 1 (един) брой само за
обособените позиции, както следва:
— обособена позиция № 17 „Медицинско изделие — кръвни линии“,
— обособена позиция № 18 „Медицинско изделие — фистулни игли“,
— обособена позиция № 21 „Медицинско изделие — катетри за временен съдов достъп“.
Посочените количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като
задължение на възложителят за минимално или максимално общо количество (в рамките на действие на
договора) на посочените медицински изделия.
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: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
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:
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Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от
ЗОП
VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/02/2020
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