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България-Сливен: Диагностични реактиви
2020/S 194-468942
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 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист „ОП и иаркетинг“
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:
Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38
(тридесет и осем) обособени позиции за нуждите на лабораториите към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ —
Сливен“ АД

II.1.2)

Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви - LA21

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Обособени позиции за нуждите на лабораториите към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД.
Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност 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.1.6)

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Микрокювети за фотометрично определяне на Hb в кръвта — апарат HemoCue Hb 301
Обособена позиция №: 31

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви - LA21

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев“ № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
№/Наим-ние/Предпоч. прогн. кол-во/Мярка/Кол-во за 24 мес. в мл./бр.
1. Микрокювети за фотометрично определяне на Hb в кръвта — апарат HemoCue Hb 301, брой 15 000 15
000.
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“.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи. 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 изде

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
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В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на
ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на
нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление без
предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от
9.06.2015 г.
II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Консумативи за спирометър „Датоспир 120Д“
Обособена позиция №: 35

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви - LA21

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:
Склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
№/Наим-ние/Предпоч. прогн. кол-во/Мярка/Кол-во за 24 мес. в мл./бр.
1. Мундщуци за спирометър „Датоспир 120Д“ — р-ри L60 x 28 мм, бр. 2 800 2 800
2. Термочувствителна хартия за спирометър „Датоспир 120Д“ — ролка 112 мм, бр. 60 60
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“.
Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на реактиви и консумативи.
Посочените количества по отделните ном. един. са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително
е условието за комплектност на предложение

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
В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на
ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на
нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление без
предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от
9.06.2015 г.

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
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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
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 056-132119

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

4/5

Раздел V: Възлагане на поръчката
Обособена позиция №: 31
Наименование:
Микрокювети за фотометрично определяне на Hb в кръвта — апарат HemoCue Hb 301
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката
Обособена позиция №: 35
Наименование:
Консумативи за спирометър „Датоспир 120Д“
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
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:
Съгл. чл. 197 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)

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

06/10/2020
S194
https://ted.europa.eu/TED

4/5

ОВ/S S194
06/10/2020
468942-2020-BG

VI.5)
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Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/10/2020
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