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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613041-2019:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Разтвори за диализа
2019/S 248-613041
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена 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; Мариана Стойкова
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.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 концентрати за хемодиализен разтвор за нуждите на отделение по хемодиализа към „МБАЛ
„Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД

II.1.2)

Основен CPV код
33692800 - LA13

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Периодично повтарящи се доставки на концентрати за хемодиализен разтвор за нуждите на отделение
по хемодиализа към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД.
Поръчката е разделена на 3 (три) обособени позиции и включва доставка на 5 вида кисели
концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация. Срок за
изпълнение на обществената поръчка — 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване
на договора.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 302 160.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Кисели концентрирани разтвори за бикарбонатна хемодиализа
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33692800 - 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, гр. Сливен, ул. „Криволак“ №
13

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на 5 вида кисели концентрирани разтвори:
1. Кисел концентриран разтвор за бикарбонатна хемодиализа — I вид.
Прогнозно количество — 72 000 литра за 24 месеца.
Йонен състав след разреждане с пречистена с обратна осмоза вода:
Йонен състав/Концентрация mmol/l
NA+ — 140
K+ — 3
Ca ++ — 1,5
Mg++ — 0,5
Cl? — 112
CH3COO? — 3
Glucosa — 0
2. Кисел концентриран разтвор за бикарбонатна хемодиализа (диабетичен) — II вид.
Прогнозно количество — 14 400 литра за 24 месеца.
Йонен състав/Концентрация mmol/l
NA+ — 140
K+ — 3
Ca ++ — 1,75
Mg++ — 0,75
Cl? — 113
CH3COO? — 3
Glucosa — 1
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3. Кисел концентриран разтвор за бикарбонатна хемодиализа — III вид.
Прогнозно количество — 4 800 литра за 24 месеца.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33692800 - 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, гр. Сливен, ул. „Криволак“
№ 13

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
1. Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа.
Прогнозно количество — 132 000 литра за 24 месеца.
Състав след разреждане с пречистена с обратна осмоза вода:
Състав/Концентрация g/l
Натриев хидрогенкарбонат — 84.
Индивидуални опаковки — сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 5 или 6 литра.
Предлаганите медицински изделия да отговарят на изискванията на ЗМИ, да 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; да притежават
сертификат за качество — СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за инвитро диагностичните
медицински продукти. Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60
(шестдесет) на 100 от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Доставката се извършва
в срок до 72 часа от получаване на писмена заявка от възложителя.
4. Заплащането — ежемесечно,

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

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
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II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Таблетирана сол за регенерация
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33692800 - 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, гр. Сливен, ул. „Криволак“
№ 13

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Специфични технически изисквания:
— солта да бъде химически чиста, с чистота по-голяма от 99 % (деветдесет и девет процента),
— солта да бъде таблетирана,
— индивидуалните опаковки да бъдат от 25 кг.
Прогнозно количество за 24 месеца — 6 000 кг.
Предлаганите медицински изделия да отговарят на изискванията на ЗМИ, да притежават декларация за
съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертиф. за съответствие
с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; да притежават сертификат
за качество — СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за инвитро диагностичните медицински
продукти. Срокът на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) на
100 от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Доставката се извършва в срок до 72 ч
от получаване на писмена заявка от възложителя.
4. Заплащането — ежемесечно, в лева по банков път до 60 дена след представяне на фактура и
приемно-предав. пр

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел 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.1.6)

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
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IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 184-447231

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1/2.35
Обособена позиция №: 1,2,3
Наименование:
Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор за нуждите на отделение по хемодиализа към „МБАЛ
„Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
12/12/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1756
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 302 160.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

24/12/2019
S248
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/6

ОВ/S S248
24/12/2019
613041-2019-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

6/6

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:
Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Телефон: +359 44611778
Факс: +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/12/2019
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