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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292126-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Фармацевтични продукти
2017/S 142-292126

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 120-242355)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
119502733
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — Организатор Маркетинг
Телефон:  +359 611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

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

II.1.1) Наименование:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен“.

II.1.2) Основен CPV код
33600000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

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

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

25/07/2017

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 120-242355

Раздел VІI: Промени
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:
Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен
списък“ включва 508 /петстотин и осем/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II „Техническа
спецификация“ от документацията за участие в процедурата.
Да се чете:
Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен
списък“ включва 419 /четиристотин и деветнадесет/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II
„Техническа спецификация“ от документацията за участие в процедурата.
Номер на раздел: II.2.4
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка:
Вместо:
Обособена позиция № „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък“
включва 158 /сто петдесет и осем/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II „Техническа
спецификация“ от документацията за участие в процедурата.
Да се чете:
Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен
списък“ включва 243 /двеста четиридесет и три/ номенклатурни единици, подробно описани в Глава II
„Техническа спецификация“ от документацията за участие в процедурата.
Номер на раздел: III.1.3
Вместо:
(...) 4. Участник, който представя оферта за Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени
в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък” за номенклатурни единици № 429 — N01AB08 —
„ Sevoflurane 250 ml с изпарители за апар. „Dreger” и № 430 — N01AB08 „Sevofuran 250 ml със затворена
система за пълнене без адаптор” трябва да предостави безвъзмездно, за срока на действие на договора
изпарители, необходими за нормалното действие на на тези лекарствени продукти. (...)
Да се чете:
(...) 4. Участник, който представя оферта за Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени
в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък” за номенклатурни единици № 356 — N01AB08 —
„ Sevoflurane 250 ml с изпарители за апар. „Dreger” и № 357 — N01AB08 „Sevofuran 250 ml със затворена
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система за пълнене без адаптор” трябва да предостави безвъзмездно, за срока на действие на договора
изпарители, необходими за нормалното действие на на тези лекарствени продукти. (...)
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 31/07/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 07/08/2017
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 01/08/2017
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 08/08/2017
Местно време: 10:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, Възложителят прави следните промени в документацията за
обществената поръчка:
1. Глава II Техническа спецификация - Техническо задание от документацията се изменя;
2. Приложение № 6А се изменя;
3. Раздел III, т. 3.3.5 се изменя.
Актуалната документация и актуалното приложение № 6А на лекарствените продукти по двете
обособени позиции е публикувана на Профила на купувача на Възложителя на адрес: http://
zop.mbal.sliven.net
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