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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00224
Поделение: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Изходящ номер: 343 от дата 05/02/2014
Коментар на възложителя:
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 20142015 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Адрес
ул.Магда Петканова № 1
Град
Пощенски код
Раднево
6260
Място/места за контакт
Телефон
0417 82588
гр. Раднево Държавна
психиатрична болница "Д-р
Г.Кисьов"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Иванка Колева Дапчева
E-mail
Факс
dpb.radnevo@abv.bg
0417 82560
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.2dom.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 20142015 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
33600000

Доп. предмети

33140000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
съгласно спецификацията от документацията
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево ул. Магда
Петканова № 1

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти
и медицински изделия за нуждите на възложителя. Видовете и
количествата на тези продукти са конкретизирани в спецификация.Те
ще бъдат доставени за времето до 20.02.2015 г. Доставката се
осъществява само в работен ден, до 12часа на същия.Изискванията към
тях са посочени в нарочни технически изисквания.В ценовата оферта
участникът оферира цени за избраните от него лекарствени продукти/
медицински изделия.В тази ценова оферта се посочват крайни
стойности, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на
поръчката(данъци,мита,такси,застраховки,транспортни
разходи,търговски печалба и др. подобни) с ДДС. Предлаганите цени
се посочват в парична единица "бълг.лева", до втори и до пети знак
след десетичната запетая съобразно указаното в образеца на "ценова
оферта". Те следва да са съобразени с нормативната уредба за
цанообразуването на лекарствени продукти,включени в Позитивния
лекарствен списък - в противен случай няма да бъдат разгледани и
класирани съответните лекарствени продукти. Офертните цени на
продуктите, не следва да са по-високи от референтните
стойности,посочени в Позитивния лекарствен списък- в противен
случай няма да бъдат разгледани и класирани.Предлаганите цени на
продукти,представляващи медицински изделия следва да са съобразени
( не по-високи) с определената цена по реда на чл.30 "а" и чл.30
"б" он Закона за медицинските изделия.
- Офертата може да се отнася за всички или за част от
продуктите,включени в спецификацията.
- Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий
"най-ниска цена" за всеки отделен лекарствен продукт (медицинско
изделие) от спецификацията.
- Условия за плащане - отсрочено до 60 дни от доставката и
представяне на фактура за нея.
- Оферентът трябва да представи:
1. Оферта по образец - попълнена,подписана и подпечатана.
2. Ценова оферта по образец- попълнена,подписана и подпечатана.
3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията,издадено след 31.12.2013 г.
4. Декларация по образец по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП подписана и подпечатана.
5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на
договор - подписана и подпечатана.
6.Декларация по образец за осигуряване на лекарствени продукти и
медицински изделия и спазване на цените им - подписана и

УНП: e879c828-9687-4770-a58b-9633a4a48a7e

2

Партида: 00224

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

подпечатана.
7. Действащо разрешение и / или удостоверение за търговия на едро
за продуктите/изделията, които участникът оферира.
8. Действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с
наркотични вещества и техните препарати - в случай, че участникът
оферира такива.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 18/02/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 13:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде
изтеглена от официалната страница на www.2dom.org

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/02/2014 дд/мм/гггг
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