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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Сливен:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
47. Медицина
Решение номер РД-08-185 от дата 06.04.2020 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За:
Радост Симеонова; Мариана Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail:
mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.
I.2) Вид на възложителя
Друг: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.3) Основна дейност
Здравеопазване
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
“Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/
обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=971156&newver=2&__cfduid=d1d2df3302bca6c94b331606e0460ad181573627913&_ga=GA…
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IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
IV.3. Описание на предмета : “Периодични доставки на медицински изделия и консумативи
по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван СелиминскиСливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква
комплексност на предложението по обособената позиция. Срок за изпълнение на
обществената поръчка –24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на
договора /но не по-рано от 20.08.2020 г./, чрез периодични доставки по предварителни
заявки по вид и количество. 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. Срокът за изпълнение е обвързан със спазване на
разпоредбите на чл.7, ал.2 и 3 от Постановление №146 от 9 юни 2015 г. на МС за създаване
на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Всеки
участник може да представи предложение, включващо изпълнението на една, няколко или
всички обособени позиции на медицинските изделия и консумативи по приложената
техническа спецификация. Участникът да притежава разрешение да извършва търговия на
едро с медицински изделия , издаден съгласно ЗМИ или еквивалентен документ.
Участникът да представи Мостри - по подочения в Техническата специфисация съответен
брой от всяка номенклатурна единица от обособена позиция и в срок на годност. Мострите
да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 659281.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – открита процедура. Съгласно
разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗОП "при възлагане на обществени поръчки публичните
възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура”. МБАЛ „Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен като публичен Възложител, съгласно
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=971156&newver=2&__cfduid=d1d2df3302bca6c94b331606e0460ad181573627913&_ga=GA…
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разпоредбите на ЗОП избира да проведе открита процедура с цел максимална прозрачност
и съблюдаване принципите на закона, което дава възможност обществената поръчка да бъде
възложена по реда на откритата процедура, като всички заинтересовани лица могат да
подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на
конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на бюджетни средства.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация
Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация указанията за подготовка
на офертите, проект на договор и др. документацията за участие, публикувана в профила на
купувача на адрес : http://zop.mbal.sliven.net/auction/94/.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
06.04.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Д-р Васислав Петрониев Петров
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор
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