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BG-София: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO
Доставки
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689015
Първа МБАЛ-София ЕАД, бул. Патриарх Евтимий №37, За: Добринка
Иванова, Р България 1142, София, Тел.: 02 8059263, E-mail: mball_op@abv.bg,
Факс: 02 8059263
Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: www.1mbal.com.
Адрес на профила на купувача: www.1mbal.com.
Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена
допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени
спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за
контакти.
Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие:
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689015
Първа МБАЛ-София ЕАД, гр. София 1142, бул. Патриарх Евтимий
№37,административен блок, отдел "Обществени поръчки", стая 6, За:
Добринка Иванова, Р България 1142, София, Тел.: 02 8059263, Факс: 02
8059263
Място/места за контакт: бул. Патрирах Евтимий №37,административен блок,
отдел "Обществени поръчки", стая 6
I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия
орган/възложителя
„Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на “Първа МБАЛ - София”
EАД
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място
на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите:
аптеката на “Първа МБАЛ - София” EАД
Код NUTS: BG411
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото
споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на “Първа МБАЛ - София”
EАД.
ІІ.1.6)Общ терминологичен речник (CPV)
33600000
Описание:
Фармацевтични продукти
ІІ.1.7)Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни
поръчки (GPA)
НЕ
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2)Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1)Общо количество или обем
около 767 лекарствени продукта/номенклатури
Стойност, без да се включва ДДС
1190964 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции
НЕ
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ
ІІ.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
12
РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

И

III.1)Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие е разпределена за всеки лекарствен продукт от
спецификацията в приложен към документацията списък. Гаранциите се
представят в една от следните форми: - оригинал на безусловна банкова
гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “Първа
МБАЛ - София” EАД; - парична сума, преведена по банкова сметка: Банка ОБЩИНСКА БАНКА, клон „МАРИЯ ЛУИЗА” № 88 IBAN: BG 22
SOMB9130 1027529303 ВIС: SOMBBGSF платежно нареждане оригинал или
заверено копие в полза на „Първа МБАЛ – СОФИЯ” EАД
ІІІ.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или
позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
От бюджета на "Първа МБАЛ София" ЕАД
ІІІ.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
ДА
Описание на особените условия
Всеки участник следва да представи ISO сертификат 9001:2008 за дейността
си /или еквивалент/ и СЕ сертификат на оферираните от него продукти.
Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия,
издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение 2 и Приложение
3 на ЗКНВП. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават и
представят валидно разрешение за производство, издадено по реда на
ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с
лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едно
с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадени по реда на
ЗЛПХМ. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва
търговия на едро на оферираните продукти – валидно разрешение за търговия
на едро /удостоверение за регистрация на търговия на едро с лекарствени
продукти или разрешение за производство, или за внос съгласно ЗЛПХМ, или

на съответен Регламент на Европейския парламент и Съвета и одобрена
кратка
характеристика
на
продукта.
Оторизационни
документи,
удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на
оферираните лекарства за периода на действие на договора на обществената
поръчка - оторизационно писмо от производител и/или договор за
дистрибуция. Лекарствените продукти трябва да отговорят на изискванията
на ЗЛПХМ – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в
страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на
Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/ и сертификат
удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и
контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по
реда на ЗЛПХМ. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба
на лекарствения продукт е през 2014 г., участникът декларира, в съответствие
с чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични
за срока на договора. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна
регулирана цена, съгласно чл. 261а от ЗЛПХМ. Те следва да бъдат включени
в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик №
1 от процедурата. Офертната цена на предлаганите лекарствени продукти не
може да бъде по-висока от пределната цена на съответното лекарство,
утвърдена от Комисията по цените към Министерството на здравеопазването.
Продуктите, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на
приложението им в рамките на годност, се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
редовни такива, като за целта се изготвя двустранен протокол. Доставяните
лекарства следва да отговарят на нормативно установените изисквания за
качество и европейски стандарти, опаковани със съответната маркировка за
производител и партидни номера. Маркировката следва да бъде поставяна на
всеки кашон, съответно - на всяка опаковка. Лекарствата следва да бъдат
доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя не
трябва да бъде с нарушена цялост или мокра. Лекарствата следва да са
опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на
атмосферни условия и транспорт. Към датата на доставката, остатъчният срок
на годност на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 75 %
/седемдесет и пет/ на сто от обявения от производителя върху опаковката към
датата на доставката.
ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като
участници български или чуждестранни физически или юридически лица,
включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените
условия. В случай, че Участника участва като обединение, изброените
изисквания за Участниците, трябва да се покриват общо от обединението като
цяло, а не за всеки член на обединението поотделно. В случай, че Участника
участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице документите по чл.56 ал.1 т.1 и т.6 от ЗОП се представят за
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.;
Документите по чл.56 ал1 т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците
, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.;
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението за целите на поръчката. Договорът за създаване
на обединението се прилага към офертата на Участника, както и
регистрацията на обединението. Когато Участник предвижда участие на
подизпълнители, посочените изисквания към Участниците се прилагат и за
подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Възлагането на
работи на подизпълнител е допустимо само ако Участника декларира, че
отговаря за действията, без действията и работата на посочените
подизпълнители като за свои действия, без действията и работа. Всеки
участник трябва да представи: Административни сведения - Образец
Документ за внесена гаранция за участие. Договор за обединение /в случай,
че участника е обединение/. Документ подписан от лицата в обединението, в
който задължително се посочва представляващият. При участници
обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият. Удостоверение от АВ с единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица - за
физическите лица – документ за самоличност. Документ за закупуване на
документацията. Декларации: - по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП кандидати,
участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или свързани

с тях лица не са участвали като външни експерти в изработваето в
документацията за обявената обществена поръчки/ - по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
/Образец/ - по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП /Образец/ - по чл. 55,ал. 7 от ЗОП за
липса на свързаност между кандидати или участници в една и съща
процедура - по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образци - за използане на
подизпълнител - за съгласие за участие като подизпълнител (при използване
на подизпълнител) – Образец. - за запознаване с условията на поръчката –
Образец - че предлаганите цени не превишават пределната цена на
съответното лекарство, утвърдена от Националния съвет по цени и
реимбурсиранена
лекарствените
продукти
към
Министъра
на
здравеопазването. - че предложените единични цени на лекарствените
продукти отговарят на лекарствената форма в спецификацията на
Възложителя и лекарствените продукти ще бъдат доставяни, съгласно
лекарствените форми, заложени в спецификацията на Възложителя - Образец
- за приемане условията на Договора – Образец - че остатъчният срок на
годност на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 75 % /седемдесет
и пет/ на сто от обявения от производителя върху опаковката към датата на
доставката.
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
Участниците следва да предоставят доказателства за наличието на финансов
ресурс.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
финансов ресурс 50 на сто от прогнозната стойност на обществената
поръчката
ІІІ.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
Участникът следва да представи списък на доставките, които са еднакви с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената
доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
- списък на доставките, които са еднакви с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години /2011, 2012 и 2013г/ .

Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки еднакви с предмета
на обществената поръчка. - Справка-декларация от Участника за наличие на
складова база и МПС, създаващи възможност при необходимост съответните
лекарствени продукти да бъдат доставени до „Първа МБАЛ - София” ЕАД в
разумен срок. Справка-декларацията трябва да е придружена с копия от
документи за собственост или от договори за наем на посочените в нея
складови бази и МПС, заверени от Участника „вярно с оригинала”, подпис и
печат
ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1)Информация относно определена професия
ІІІ.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура
Открита
ІV.2)Критерии за възлагане
ІV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: единична цена; тежест: 90
Показател: срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
НЕ
ІV.3)Административна информация
ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
ДА
Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 014 - 020216 от 21.01.2014 г.
ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни
документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.10.2014 г. Час: 12:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
Цената на документацията за участие е 20.00 лв. без ДДС. Заплащането на
документацията става на регистратурата на "Първа МБАЛ-София" ЕАД –
централен вход.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.10.2014 г. Час: 12:00
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни
180
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.10.2014 г. Час: 10:00
Място
залата на шестия етаж на "ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на
офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове
на ЕС
НЕ
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)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:
Интернет адрес: http://www.cpc.bg.
VI.4.2)Подаване на жалби
съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно
подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail:cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление
11.09.2014 г.

