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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
□ Проект на обявление
153Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)___________________
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Специализирана болница за активно лечение 000693654
на онкологични заболявания ЕООД град София
Пощенски адрес:

ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров №22
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1784

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Снежана Христова

+359 29753950

Електронна поща:

Факс:

sbaloz.sofia-grad@mail.bg

+359 29753950

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.sbalozsofia.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://op.sbalozsofia.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20190606XHaE560326
1.2) Съвместно възлагане
□ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
~~1Поръчката се възлага от централен орган за покупки________________________________
1.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достьпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20i9o6o6XHaE,56o326
□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
63 Горепосоченото/ите място/места за контакт
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
□ електронно посредством: (URL)
53 горепосоченото/ите място/места за контакт
П д о следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
] Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________
I.4) Вид на възлагащия орган
□ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
□ Национална или федерална агенция/служба
□ Регионален или местен орган
~~1Регионална или местна агенция/служба____
I.5) Основна дейност
□ Общи обществени услуги

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83 ассЗ

63 Публичноправна организация
□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:______________

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура____________________
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□ Отбрана
□ Обществен ред и безопасност
□ Околна среда
□ Икономически и финансови дейности
KI Здравеопазване

□ Социална закрила
□Отдих, култура и вероизповедание
□ Образование
□ Д руга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка
II.i.i)

Наименование:

„Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД
София- град по 18 обособени позиции"
Референтенномер: 2
2019060 6XHaE5 6032 6____________________________________
И.1 .2 ) ОсновенC P V код: 33140000
Допълнителен CPV код:1 2

____

II.1.3) Вид на поръчка
П Строителство_______К| Доставки___________[~~|Услуги_______________________________
II. 1.4) Кратко описание:

„Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД
София- град по 18 обособени позиции" на адреса на болницата - г р . София
1784, район „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22. Доставките се
извършват до склада на болницата в зависимост от потребностите на
лечебното заведение.
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:
450451.10
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)_______________________________________________________
II. 1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ЕДа
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
53 всички обособени позиции
□ максимален брой обособени позиции:
□ само една обособена позиция
□ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:_______________________________________

РАЗДЕЛ И. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

П03№1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1

Обособена позиция №:
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код:1
33140000
Допълнителен CPV код:1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1. Бинт марлен 10 м х 10
2.Лигнин сив в опаковка
килограм2 500
3.Марлени компреси 10см
голяма здравина, висока

УНП: b946edfi-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3

смбройЮО
по 500 или 1000 гр./минимален размер 60/40см./
х 10см - нестерилни с не по-малко от 8 дипли с
абсорбираща способност и цялост на кантовете -
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100 бр/оп.опаковка180
4.Марлени компреси 7,5см х 7,5см - нестерилни с не по-малко от 8 дипли
с голяма здравина, висока абсорбираща способност и цялост на кантовете
-100 бр/оп.опаковкаЮОО
5.Марлени компреси 5см х 5см - нестерилни с не по-малко от 8 дипли с
голяма здравина, висока абсорбираща способност и цялост на кантовете 100 бр/оп.опаковкаЮОО
6 .Стерилни марлени компреси Ю с м х Ю с м - индивидуално пакетирани с не
по-малко от 8 дипли, изработени от 1 0 0 % памучна марля с голяма
здравина, висока абсорбираща способност и цялост на кантоветеброй1500
7.Стерилни марлени компреси 7,5см х 7,5см - индивидуално пакетирани с
не по-малко от 8 дипли, изработени от 1 0 0 % памучна марля с голяма
здравина, висока абсорбираща способност и цялост на кантоветеброй7 000
8 .Стерилни марлени компреси 5см х 5см - индивидуално пакетирани с не по
-малко от 8 дипли, изработени от 1 0 0 % памучна марля с голяма здравина,
висока абсорбираща способност и цялост на кантоветеброй5000
9.Памук, естествен, хигроскопичен х 8 0 гр. в опаковка, неперфориран
опаковка2000

11.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
В Цена-Тежест: 21
Г~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка _________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
11110.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________дц/мм/птг
Крайна дата:
лд/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ЦЦ Н е £3

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: _______
или Предвиден минимален брой: _ _ _ _ _ _ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти__________________________________________ Д а Д НеЕД
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не ЕЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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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
Идентификация на проекта:

Да □

Не £3

II.2 .1 4 ) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2 ) Описание 1_________________

II.2 .1 ) Наименование: 2
ПОЗ. №2 ЛЕПЕНКИ
Обособена позиция №: 2
2

II.2 .2 )Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2 .3 )Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" I- 22
код NUTS:1 BG411
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Прикрепващ пластир 5см х 5м -хипоалергичен на копринена основа ролка
2000
2 .Лепенка от нетъкан текстил с подложка за фиксиране на интравенозна
канюла бсм х 8 смброй20000
3.Хипоалергичен пластир за чувствителна кожа от нетъкан текстил,
разграфена лента Ю с м х 10мролка150
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
Q] Критерий за качество - Име: / Тежест: 12 2°
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена-Тежест: 21
Q Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
64 5 0 . 0 0
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дц/мм/гггг
Крайна дата:
лд/мм/гггг________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не ЕЗ

II.2 .9 ) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____
II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не ЕЗ

Да □ Не ЕЗ

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да ЦЦ Не 1
X1

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№3 ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР
Обособена позиция №:

3

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
____
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Чаршаф на ролка с полиестер 60 см/50м с перфорация на 50 смролкаЮОО
2.Чаршаф еднократен, нестерилен 140см/240см без прорезбройЮО
3.Чаршаф еднократен, стерилен 140см/240см без прорезбройбОО
4.Чаршаф еднократен, стерилен 75см х 75 см без прорезброй500
5.Чаршаф еднократен, стерилен 7 5см х 90 см без прорез брой28 00
6 .Еднократна престилка, нестерилна - хирургична брой500
7.Еднократна шапка тип боне, нестерилна брой500______________________
11.2.5) Критерии за възлагане
Г~| Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
П Цена - Тежест: 21
ЕЗ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________
И.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1357 5.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Началнадата:
дц/мм/гттт
Крайна дата:
лл/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/ Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Н ей

Да □

НеЕЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да □

Н ей

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№4 ЛАТЕКСОВИ И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ КОНСУМАТИВИ
4

Обособена позиция №:
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" J! 22
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Катетър нелатонов, стерилен №10брой3000

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3 dd8b83ассЗ
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2.Катетър нелатонов, стерилен №8брой1300
3.Калцуни, еднократни 36x15 см.брой65000
4.Ръкавици латексови, нестерилни X 100 бр.в кутия - размер
пудра/кутияЮО
5.Ръкавици латексови, нестерилни X 1 00 бр.в кутия - размер
пудра/кутия500
6 .Ръкавици латексови, нестерилни X 100 бр.в кутия - размер
пудра/кутияЗ00
7.Ръкавици латексови, нестерилни X 100 бр.в кутия - размер
пудра/кутия50
8 .Ръкавици латексови, нестерилни X 100 бр.в кутия - размер
пудра/кутия200
9.Ръкавици латексови, стерилни № 8чифт2500
10.Ръкавици латексови, стерилни № 7чифт500
11.Ръкавици нитрйлови, нестерилни, сини х 100 бр.в кутия кутия500
12.Ръкавици нитрилови, нестерилни, сини х 100 бр.в кутия кутияЮОО
13.Ръкавици нитрилови, нестерилни, сини х 100 бр.в кутия кутия500
14.Ръкавици нитрилови, нестерилни, сини х 100 бр.в кутия кутия50
15.Ръкавици полиетиленови х 100 бр.в опаковкаопаковка20
16.Презервативи за сонографска сонда бройЗООО

„L" /без
„М" /без
„S" /без
„XL" /бе:
„М" /с

размер „L"
размер „М"
размер „S"
размер „XI/

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест: 122»
~2Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
ЕЗ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________

ЕЗ

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
3 64 90.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/птт
Крайна дата:
дц/мм/гпт___________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не [

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да Ц Не ЕЗ
II.2.11) Информация относно опциите
Опции_______________________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3

Д а Р Н еЕ З
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Описание на опциите:
11.2.12) Информация относно електронни каталози
П Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог__________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да П Не 53

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№5 ИГЛИ, СПРИНЦОВКИ, ИНФУЗИОННИ СИСТЕМИ
Обособена позиция №: 5
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1.Игли еднократни 18G 1
1/2-40 ммброй15000
2.Игли еднократни 20G 1
1/2-40 ммброй7000
3.Игли еднократни 22G 1
1/2-40 ммброй8000
4.Игли еднократни 23G 1
1/4-30 ммброй4000
5.Игли еднократни 27G 3/4 - 20 ммброй13000
6 .Гравитационна инфузионна система с метална игла, без луер-лок
наконечникброй2 00
7.Спринцовки 2 мл с полиран цилиндър за гладко и равномерно движение на
буталото и със сигурно блокиране на буталото при изтегляне до краяброй
20000
8 .Спринцовки 5 мл с полиран цилиндър за гладко и равномерно движение на
буталото и със сигурно блокиране на буталото при изтегляне до краяброй
10000

9.Спринцовки 5 мл - луер-лок, с полиран цилиндър за гладко и
равномерно движение на буталото и със сигурно блокиране на буталото при
изтегляне до краяброй2000
1 0 .Спринцовки 10 мл - луер-лок, с полиран цилиндър за гладко и
равномерно движение на буталото и със сигурно блокиране на буталото при
изтегляне до краяброй12500
1 1 .Спринцовки 20 мл -луер-лок, с полиран цилиндър за гладко и
равномерно движение на буталото и със сигурно блокиране на буталото при
изтегляне до краяброй7000
12.Спринцовки 50 мл с наконечник, с полиран цилиндър за гладко и
равномерно движение на буталото и със сигурно блокиране на буталото при
изтегляне до краяброй4000
13.Спринцовки 50 мл - луер-лок, с полиран цилиндър за гладко и
равномерно движение на буталото и със сигурно блокиране на буталото при
изтегляне до краяброй8000_______________________________________________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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14.Спринцовки 50 мл трикомпонентни за перфузор, винтов накрайник/луерлок/, Т- образна форма на петата на буталото за захват от перфузора,
материал полипропилен, с прозрачен цилиндър, с двойно уплътнение за
меко плъзгане, с неизтриваща се градуировка, устойчивост на налягане до
9 бара бройЮО
15.Удължител за перфузор за точно и постепенно вливане на инфузионни
разтвори, с дължина 150 см, с винтови/луер-лок/връзки в двата края, с
вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, устойчив на
налягане 4 бараброй 2500____________________
11.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест: 122»
Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
Цена-Тежест: 21
Г~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
____________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
29505.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гпт
Крайна дата:
лл/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Р Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_________________
II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д а Р Н ей
Да

Р

Не 53

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Р Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Р

Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: Ь946«И5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1____________________________

11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ .№6 ИГЛИ С ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ
Обособена позиция №:

6

2

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Игли еднократни 18G 11/2 - 38 мм с предпазен механизъмброй5 000
2.Игли еднократни 20G 11/2 - 38 мм с предпазен механизъмброй4000
3.Игли еднократни 22G 11/2 - 38 мм с предпазен механизъмброй2000
4.Периферен венозен сет «бътерфлай» 21G х 3/4 - /0,80 х 19 мм/,
обезопасен, снабден с механизъм за автоматично прибиране на иглата след
манипулацияброй2 0 0
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
Цена - Тежест: 21
Q Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
24 06.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________ дд/мм/гпт
Крайна дата:
лл/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не ЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да Г~1 Не 53

П .2 .Ю )

II.2.и) Информация относно опциите
Опции____________________________________________________________Да □

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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Описание на опциите:
11.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
_____ ____________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1___________
11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№7

ИНТРАВЕНОЗНИ КАТЕТРИ С ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ
7

Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код:1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 17 8 4,ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Катетър интравенозен G14/2.2х50мм/, тънкостенен от полиуретан или
флуороетилен с полирана повърхност и атравматичен профил ; луер - лок с
предпазно капаче; самоактивиращ се метален предпазен механизъм при
изтеглянето на иглата; специално триплоскостно заточване на иглата за
лесно пунктиране с минимална травма; вграден хидрофобен кръвен филтър;
прозрачна ръкохватка с гъвкави фиксиращи крилца; допълнителен безиглен
инжекционен порт с автоматично затваряне при разчленяване; не съдържат
PVC и латекс .бройЮО
2.Катетър интравенозен G20/1.1х33мм/, тънкостенен от полиуретан или
флуороетилен с полирана повърхност и атравматичен профил ;луер - лок с
предпазно капаче; самоактивиращ се метален предпазен механизъм при
изтеглянето на иглата; специално триплоскостно заточване на иглата за
лесно пунктиране с минимална травма; вграден хидрофобен кръвен филтър;
прозрачна ръкохватка с гъвкави фиксиращи крилца; допълнителен безиглен
инжекционен порт с автоматично затваряне при разчленяване; не съдържат
PVC и латекс.брой2000
3.Катетър интравенозен G22/0.9х25мм/, тънкостенен от полиуретан или
флуороетилен с полирана повърхност и атравматичен профил ; луер - лок с
предпазно капаче; самоактивиращ се метален предпазен механизъм при
изтеглянето на иглата; специално триплоскостно заточване на иглата за
лесно пунктиране с минимална травма; вграден хидрофобен кръвен филтър;
прозрачна ръкохватка с гъвкави фиксиращи крилца; допълнителен безиглен
инжекционен порт с автоматично затваряне при разчленяване; не съдържат
PVC и латекс.брой17 000
4.Катетър интравенозен G24/0.7х19мм/, тънкостенен от полиуретан или
флуороетилен с полирана повърхност и атравматичен профил ; луер - лок с
предпазно капаче; самоактивиращ се метален предпазен механизъм при
изтеглянето на иглата; специално триплоскостно заточване на иглата за

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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лесно пунктиране с минимална травма; вграден хидрофобен кръвен филтър;
прозрачна ръкохватка с гъвкави фиксиращи крилца; допълнителен безиглен
инжекционен порт с автоматично затваряне при разчленяване; не съдържат
PVC и латекс.брой7000
II.2.5) Критерии за възлагане
|>3 Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
J Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
4698 0.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Началнадата:
дд/мм/гпт
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ Н еЕ З

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/ Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Н еЕ З

Да □ Н еЕ З

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да □ Н еЕ З

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП. b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

____

О писание 1

11.2.1) Н аим енование: 2

ПОЗ .№8

ИНФУЗИОННИ СИСТЕМИ, ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА И АСПИРАТОРИ

Обособена позиция №:

8

2

11.2.2) Д опълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) М ясто н а изпълнение
Основно място на изпълнение:
г р . София 1 7 8 4 , ж .к . „ М л а д о с т " 1 ,
код NUTS:1 BG411__________

бул.

„А н д р ей С а х а р о в " № 22

11.2.4) О писание на общ ествената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1 . С и с те м а з а инф узион н а помпа - о р и ги н а л н а с и с т е м а з а и н ф узи он н а помпа
"и н ф у з о м а т " с дължина 2 5 0 см , с ф илтър з а с а м о о б е з в ъ з д у ш а в а н е и ф илтър
з а а в т о м а т и ч н о п р е к р а т я в а н е на и н ф у з и я т а , с л у е р - л о к н а к р а й н и к б р о й 5 0 0
2 . Г р а в и т а ц и о н н а инф узион н а с и с т е м а с п р ец и зн а р о л к о в а с к о б а , с
а н т и б а к т е р и а л е н м икроф илтър 0 ,2 ммк на п о р и т е с го л я м а площ на ф и л тъ р а,
не съдърж ащ а PVC, з а прилож ение на П а к л и т а к с е л и д р у г и ,л у е р - л о к в р ъ з к а
брой5000
3 . Г р а в и т а ц и о н н а инф узион н а с и с т е м а з а ц и т о с т а т и ц и и а г р е с и в н и
м е д и к а м е н т и ,и з р а б о т е н а о т п о л и у р е т а н ; д а не съдърж а л а т е к с ; с
п л а с т м а с о в шип с в г р а д е н и к а н ал и з а т е ч н о с т и в ъ з д у х ; с д в у с т е п е н н а
к а п к о в а к а м ер а с т в ъ р д а и п р о з р а ч н а г о р н а ч а с т и е л а с т и ч н а д о л н а ч а с т с
в г р а д е н в к а п к о в а т а к ам ер а ф илтър п р о т и в
ин ф узия на в ъ з д у х / с и с т е м а т а
о с т а в а в и н а ги за п ъ л н е н а с л е д и з п р а з в а н е на б а н к а т а / ; л у е р - л о к
н а к о н е ч н и к ; а н т и б а к т е р и а л е н ф илтър на в ъ з д у х о в о д а ; с к а п а ч к а з а
а в т о м а т и ч н о о б е з в ъ з д у ш а в а н е , б е з к а п е н е ; приложима з а т в ъ р д и и
деф орм ируем и к о н т е й н е р и ; б е з м ета л н и и г л и . бройЗОООО
4 . Т р и п ъ тен кр ан / л у е р - л о к в р ъ з к а / , с т е р и л е н , и н д и в и д у ал н о о п а к о в а н ,
у с т о й ч и в на н а л я г а н е до 7 б а р а , и з р а б о т е н о т м а т е р и а л у с т о й ч и в на
л и пи ди , а г р е с и в н и м ед и кам ен ти и ц и т о с т а т и ц и ; с ъ с с в о б о д н о в ъ р т е н е на
3 6 0 ° на к о р п у с а на к р а н а б р о й 2 0 0 0
5 . А с п и р а т о р з а м н о г о д о з о в и ф лакони с филтър з а а е р о з о л и 0 , 2 м и кр он аб ро й

20000_______________________________________________________________________
11.2.5) К ритерии за възлагане
й Критериите по-долу
~2Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена-Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________
11.2.6) П рогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
150760.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) П родълж ителност на поръчката, рам ковото споразум ение или дин ам ичн а
систем а за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дц/мм/гпт
Крайна дата:
лд/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Q Не Ц
>3

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат

УНП: b946edfi-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да [Щ Не ЕЗ
II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

НеЕЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да ЦЦ Не [

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_____________________________
II.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№9 ПЛАСТМАСОВИ КОНСУМАТИВИ
9

Обособена позиция №:
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
г р . София 178 4, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров"
код NUTS:1 BG411

I- 22

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Контейнер за биопсия-стерилен 15 мл.брой400
2 .Назален кислороден катетър „тип очила"брой 100

3.Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци 2 л.бройЮООО_______
11.2.5) Критерии за възлагане
Е Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
3 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_______________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:_____________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)__________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________ дц/мм/гпт
Крайна дата:
лд/мм/гпт___________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не [

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да D Н е й
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д аП Н ей

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Г~1Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог________________________________________________________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Q Не [

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1____________________________

II.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№10 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ
10

Обособена позиция №:
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784,ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" Р 22
код NUTS: 1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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изисквания)

1.Хартия за ЕКГ 110/50 ммролка20
2.Хартия за ЕКГ 60/30 ммролка20
3.Хартия за ЕКГ Schiller АТ 2,210x280 мм х 215 лопаковка50
4.Термопринтерна хартия К 61В-се 110mm х 20 тролкаЗОО
II.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
42 61.60
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:
дд/мм /гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П НеЕЗ

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не ЕЗ

Да □

Н е [>3

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □

НеЕЗ

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1__ ____ ____________________

II.2.1) Наименование: 2
ПОЗ . №11 РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ
Обособена позиция №:
11
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784,ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22
код NUTS:1 BG411
II. 2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1 .Ножчета за микротом-еднократниброй50
2 . Скалпел №10, еднократен стерилен с PVC дръжкаброй7 0

II.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
Цена - Тежест: 21
J Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
231.50
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения ш и динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II. 2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Началнадата:
лл/мм/гггг
Крайна лата:
лл/мм/гггг
Да □ Не 53

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

/ Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не ЕЗ

Да □

НеЕЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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I IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог__________________________________________________________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Щ Не 53

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1______________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№12 ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
Обособена позиция №:

12

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
____
Допълнителен CPV код:1 2
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Гел за УЗД - флакон х 1 кг килограм25 0
автоматичен, ластичен със странично освобождаване
брой50
3.Кислородна вода 3% - флакон х 100 млброй130
4.Маска еднократна, трислойна с ластикброй5000
5.Перхидрол 30% х 1ллитър15
6 .Тампон за секрет-нестерилен, индивидуално пакетиранброй2500
7.Четка за цитонамазка с топче, индивидуално пакетиранаброй!2000____

2 .Есмарх(турникет)

11.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Г~1 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
34 57.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лд/мм/гпт______________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не Ю

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.ю ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
_____________________________________ Да □
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не ЕЗ
НеЕЗ

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
_________________________________________________
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да □

Не ЕЗ

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.

2) Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№13 КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНА УПОТРЕБА
Обособена позиция №:

13

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784,ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1 .Вакуумна епруветка обезопасена с
винтова капачка-затворена система за
вземане на кръв за хематологичен
анализ напълна кръв - пластмасов,с
К2ЕДТА обем Змлброй52000
2 .Вакуумна епруветка обезопасена с
винтова капачка-затворена система за
вземане на кръв, анализ на серум,сактиватор на кръвосъсирването и
инертен сепариращ гел,4 млброй52000
3.Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка-затворена система за
вземане на кръв, анализ на коагулация с протекция на моларността на
цитрата и единичен маркер за количеството на кръвка,3 мл.брой250
4.Вакуумна епруветка-затворена система за вземане на кръв СУЕ/
пластмасова/ със натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с
други референтни методи с обем до 3 мл.брой200
5.Статив за пластмасова вакуумна епруветка -затворена система за взема
на кръв за СУЕброй!

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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6 .Игли за за затворена система за вземане на кръв - 21G 1 1/2
брой
25000
7.Игли за за затворена система за вземане на кръв с камера /прозорче/
за визуализация на попадането на иглата във вена, 216брой30000
8 .Луер адаптори за затворена система за вземане на кръвбройЮО
9.Пластмасов държател с вграден предпазител заключващ механично иглата
след пробовземане, за еднократна употребаброй50000
1 0 .Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване
на иглата в холтера след пробовземане бройЮО
И.Стерлилен комплект от пластмасов държател с вградена игла 21G 1
1 / 2 , за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата
след
пробовземане брой500
12. Епруветки обикновенни, еднократни 100x16 ммбройЮОО
13.Кювети за хистологияброй500
14. Дунапренови филтри за биопсии - РАТбройЮОО
15.Предметни стъкла с двойно матиран край брой12000
16.Покривни стъкла 24/60 ммброй1500
17.Стиксчета за урина 11 показателя - глюкоза, аскорбинова киселина,
кетони, протеини, РН, кръв, нитрити, левкоцити, специфично тегло,
билирубин, уробилиногенброй450

И.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 122»
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
Цена-Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
45 8 8 5.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дц/мм/гггг
Крайна дата:
лл/мм/гггг_________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не §2

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________

Д а Р НеЕЗ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

НеЕ2

II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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[]]Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог________________ ___________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да П Не ЕЗ

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1____________________________

11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№14 ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ ЗА КЛИНИЧНА, ЦИТОЛОГИЧНА И
ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:

14

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
____
Допълнителен CPV код:1 2
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784,ж.к. „Младост"!, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411___________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1 .Гранулиран парафин за хистологиякилограм20
2. ЕнталанмлЮОО
3.Еозин - водноразтворимлитър5
4.КсилоллитърЗО
5 .Хематоксилин Джил ЗлитърЮ
6 . Течен парафинлитърЮ

11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
[~~1 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_______________________________________
II. 2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
104 5.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ д д /м м /тт
крайна лата:
лд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Н еЕ З

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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твти предвиден минимален овои:

/ максимален прпи:

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да □
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Не ЕЗ

д а □ Не БЗ

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____ __________________________________________________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Щ He I

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.

2) Описание 1_____________________________________________

II.2.i)

Наименование: 2

ПОЗ.№15 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ И ДОЗИРАНЕ НА
ЦИТОСТАТЪЦИ
Обособена позиция №:

15

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" I- 2 2 .
код NUTS:1 BG411
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
1 .Ръкавици - удебелен нитрил, нестерилни, удължен маншет, сертификат за
тестване с цитостатъци х 100 бр.в кутия /размер "L" и "М"/кутия
2.3ащитна маска FFP3 с клапан за издишване, с мека подложка за плътно
прилепване към носа, с двоен ластик, куполна форма, нестерилнаброй
3.Комплект за третиране на инцидентни разливиброй
4.Еднократна престилка, нестерилна за работа с цитостатициброй_________

11.2.5) Критерии за възлагане
В Критериите по-долу
Q Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена-Тежест: 21
] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност______________________________________________ __

УНП: b946edf5 -4616-4d4f-9c62-b3 dd8b83 ассЗ
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Стойност, без да се включва ДДС:
952 0.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________ дд/мм/птг
Крайна дата:
ля/мм/гггг___________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ЦЦ Не [

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да Г~1 Не [
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не [

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
□ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________
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
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да СИ Не 53

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)
II.2.1)

Описание 1___________________________________
Наименование: 2

ПОЗ.№16 КОНСУМАТИВИ ЗА РАБОТА СЪВМЕСТИМИ С МОДУЛИ "ISIMIX" ЗА
АВТОМАТИЗИРАНО ДОЗИРАНЕ
Обособена позиция №:

16

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____ ___________________________________
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 178 4, ж.к. „Младост"!, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411_________________________________________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Линия за връзка на разтворителя с дозаторабройЗОО
2.Комплект за дозатор с 50 мл. сприндовкабройЗОО
3.Термо трансферна хартия за принтер, ролка съдържаща 1500 етикетаролка
10

4.Мастилена лента за принтерброй5
5.Препаративна линия /PVC без фталати/ с Y - клапа за добавяне на
медикамента и с универсален адапторброй1500
6 .Херметичен адаптор за флакониброй!500
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 122»
3 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
ЕЗ Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
360 90.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лл/мм/гггг__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Р Не 53

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой: _ _ _ _ _ _ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д а Р Н ей
Д а Р Не S3

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Р Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен к а т а л о г _____________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Р Не ИЗ

Допълнителна информация:

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3 dd8b83ассЗ
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1______

11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№17 ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА /CSTHD/3 A РАЗТВАРЯНЕ, ДОЗ. И ПРЕХ. НА ЦИТ.Л .
П., - МЕХАН. ПРЕДОТВРАТЯВА НАВЛИЗАНЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА
В СИСТ. И ОСВ. НА ОПАСНИ Л. П. ИЛИ КОНЦ. ИЗПАР. ИЗВЪН СИС
Обособена позиция №:

17

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
33140000
Допълнителен CPV код: 1 2
____
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 1784, ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411______________________ ________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Адаптор за спринцовка с възможност за многократна употребабройЮОО
2 .Адаптор за флакони с филтър за компенсиране на налягането/вакумаброй

4000
3.Адаптор за контейнера за пациентабройЮОО_____________________________
11.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу
3 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
~2Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена-Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
30000.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: _ _ _ _ _ дд/мм/гпт
Крайна дата:
лл/мм/гпт__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

H eK I

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II. 2.10) Информация относно вариантите

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3

25

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Ще бъдат приемани варианти

Дай НеБЗ

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не53

II.2.12) Информация относно електронни каталози
П Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да □ Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1____________________________

11.2.1) Наименование: 2

ПОЗ.№18 СЕТ СЪВМЕСТИМ С ИНЖЕКТОР "SMART CHOT ALPHA"
Обособена позиция №:

18

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33140000
____
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София 178 4,ж.к. „Младост"1, бул. „Андрей Сахаров" № 22.
код NUTS:1 BG411_____________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.Сет съвместим с инжектор "Smart chot Alpha", включващ спринцовка
удължител и аспиратор за многодозови флакони, съвместим с
инжектор "Nemoto"
2 00 мл.,

11.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
~2Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
В Цена - Тежест: 21
Г~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
4550.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:____ _ _ дд/мм/гпт
Крайна дата:
. дд/мм/гпт________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
II.2.9)

Да Q Не 53

Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
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поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да Д Не [
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

Не[

11*2.12) Информация относно електронни каталози
I IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
__________________________________________________
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
Идентификация на проекта:

Да Q Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. i) 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:

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с
медицински изделия съгласно Закона за медицинските изделия (ЗМИ) или
друг еквивалентен документ. За целта той следва да разполага с
разрешение за търговия на едро с медицински изделия съгласно ЗМИ или
друг еквивалентен документ.
При подаване на офертата участникът попълва съответните полета на Част
IV, Раздел А. Годност, посочвайки органа, издал документа, обхват, дата
на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни,
в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация. Преди сключването на
договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител,
доказва изпълнението на поставеното изискване с представяне на
съответното разрешение.__________________________________________________
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
] Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на
офертата участникът следва да предостави информация за общия оборот и
оборота от продажба на лабораторни реактиви за последните три
години /2016, 2017 и 2018 г./, в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си. За целта при подаване
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на офертата участникът попълва съответните полета в ЕЕДОП, псоочвайки
своя общ и конкретен оборот.
При сключването на договора за възлагане на обществена поръчка
участникът следва да представи копия от годишни финансови отчети за
предходните 3 (три) години /2016, 2017 и 2018 г./, в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,
освен ако същите не са обявени в Търговския регистър към Агенция по
впсиванията.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът да има минимален оборот от продажба на медицински
консумативи за последните 3 /три/ години /2016, 2017 и 2018 г./, който
трябва да бъде два пъти стойността на позицията/позициите, за
която/които кандидатства.
III.1.3) Технически и професионални възможности

Г~1 Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на
офертата участникът попълва поле 1а от раздел В: Технически и
професионални особености в Част IV: „Критерий за подбор" на ЕЕДОП.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършените доставки, които
участника определен за изпълнител предоставя преди сключването на
договор за обществена поръчка. При подаване на офертата участниците
попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При сключването на договора за възлагане на обществената поръчка
участникът следва да представи минимум 3 /три/ референции от лечебни
заведения на територията на Р България или от еквивалентни лечебни
заведения на територията на други държави, с които са имали сключени
договори със същия предмет за периода 2016-2018 г. От текста следва да
става ясно, че участникът изпълнява точно договорите си за доставка на
реактиви. Референциите се представят в оригинални или заверени от
Участника копия.
2. За доказване на съответствието с посочения критерий при подаване на
офертата участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и
професионални особености в Част IV: „Критерий за подбор" на ЕЕДОП,
където описва издаденият доикумент - дата, номер, и т.н.
При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка
участникът представя копие от сертификат за качество ISO 9001 или
еквивалент на участника, както и съответните документи, доказващи
еквивалентността, ако се представя еквивалент.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. През последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договора със същия
предмет на дейност, сключени с лечебни заведения на територията на Р
България, или с еквивалентни лечебни заведения на територията на други
държави.
2 .Участникът следва да разполага с въведена система за управление на
качеството BG EN ISO 9001:2008 или 9001:2015, съответстваща на предмета
на обществената поръчка._________________________________________________
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Q Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Q Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места_____________________________________________
III. 2) Условия във връзка с поръчката 2_______________________________________
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Г] Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:__________
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111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Участниците са задължени да представят предложение за изпълнение на
поръчката и съответно ценова оферта за всички номенклатурни единици от
съответната обособена позиция. Не се допуска участие само за част от
номенклатурните единици за определена обособена позиция. Оферираните
медицински консумативи следва да отговарят на нормативно установените
изисквания за качество и европейски стандарти (включително СЕ марка
съгл. чл. 15 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/). Медицинските
консумативи следва да бъдат придружени с инструкция за употреба, с
изключение на изделията, за които това е предвид Остатъчният срок на
съответния лабораторен реактив трябва да е не по-малък от 75 % от
обявения от производителя и указан върху опаковката.
Възложителят
определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 %.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Г~|Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката____________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.l) Описание

____ _________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
ЕЗ Открита процедура
ПУскорена процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
ПУскорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
~~|Публично състезание__________________________________________________________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□ Т а зи обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□ Рамково споразумение с един оператор
□ Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□ Т а зи обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
| |Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_______
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
□ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти____________________________________________________
IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
□ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори_______________________________________________
IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________
IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не 53
(ОРА)______________________________________________________________________
IV. 2) Административни информация

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3

29

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП: [][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)__________________________ ________________________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01.08.2019 дд/мм/гпт
Местно време: 16:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
лтт/мм/гттт_____________________ ___ _______________________________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
Г~|Английски
В Български
ПГръцки
ПДатски
Естонски

Г] Ирландски
□ Испански
П Италиански
ПЛатвийски
ПЛитовски

□ Малтийски
□ Немски
□ Нидерландски
□ Полски
[~~|Португалски

I IРумънски
I IФренски
| |Словашки
| |Хърватски
□Словенски
□Ч еш ки
□'Унгарски
I IШведски
|~~]Фински__________________

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:________ дд/мм/гпт
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.08.2019 дд/мм/гпт

Местно време: ю :оо

Място: гр. София 1784, ж.к.„Младост 1”, бул. „Андрей Сахаров” № 22.сградата на СБАЛОЗ, ет.2, к-т
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Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Достъпът до публичните заседания на комисията за оценка е свободен.
Възложителят си запазва правото да изисква от всеки присъстващ да се
легитимира с документ за самоличност. В рамките на публичните заседания
за представители на участниците се считат лица,които имат право да ги
представляват по удостоверение за актуално състояние или изрично
писмено упълномощени от тях съгласно писмено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Да □

Не БЗ

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□ Ще се прилага електронно поръчване
□ Ще се използва електронно фактуриране
~~1ТЦе се приема електронно заплащане_______________________________________________
VI.3) Допълнителна информация: 2

Неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката
са фирмени каталози, проспекти или други документи, съдържащи данни за
производител, търговско наименование, опаковка и други съществени
идентифициращи данни, от които да се установява по безспорен начин
съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя,
посочени в описанието на предмета и техническите спецификации. Всеки
участник представя в срока за представяне на офертата мостри от
оферираните продукти по опис с точно обозначение за съответната
номенклатура от техническата спецификация. Участниците следва да
представят мостри за всички номенклатурни единици от съответната
обособена позиция. Мострите да са в подходящи опаковки с фирмен знак на
участника. За обособени позиции, по които се участва е задължително да
се приложи и: 1 ) декларация за съответствие на медицинското изделие
съгл. чл. 14, ал. 2 ЗМИ от производителя или негов упълномощен
представител или 2) сертификат по чл. 7 6 ЗМИ, удостоверяващ
съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието от
нотифициран орган. Липсата на някой от посочените документи в__________

УНП: b946edf5-4616-4d4f-9c62-b3dd8b83acc3
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техническото предложение е основание за отстраняване на участник от понататъшно участие в процедурата.
Възложителят има право да отстрани участник, който е предложил цена за
изпълнение на поръчката, надвишаваща прогнозната стойност.
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:

Пощенски код:

София

1000

Държава:
BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http : / /www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.06.2019 дд/мм/гпт
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
4
20
21

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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