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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: 00525
Поделение: ________
Изходящ номер: 1786 от дата 26/11/2013
Коментар на възложителя:
Наименование на поръчката дадено от Възложителя: "Доставка на
медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров "
ЕООД, гр.Нови пазар"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД
Адрес
ул."Христо Ботев" 22
Град
Пощенски код
Страна
Нови пазар
9900
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
гр.Нови пазар,ул." Христо Ботев" 0537 22092
22
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Богданова
E-mail
Факс
mbalnp@abv.bg
0537 22208
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.mbalnp.com.
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mbalnp.com.

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри
Беров " ЕООД, гр.Нови пазар за срок от 12 месеца.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: c3708439-e0ef-41ff-b511-01ff6be37c90

Осн. код
33140000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри
Беров " ЕООД, гр.Нови пазар, подробно индивидуализирани по
количества в техническо задание.
Прогнозна стойност
(в цифри): 31000.00 Валута: BGN
Място на извършване
"МБАЛ Д-р Добри Беров " ЕООД, гр.Нови пазар - болнична аптека

код NUTS:
BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Квалификационни изисквания към участниците - Участник може да
бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския
закон, както и техни обединения.
2. Предложения за участие в процедурата се приемат в
деловодството на болницата, на адрес:гр.Нови пазар,ул."Христо
Ботев"22, в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост,
върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност E- mail. Върху плика се записва предмета на
процедурата.
3. Всяка оферта за участие, следва да съдържа следните
документи:
3.1.Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно
чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е
физическо лице се представя заверено копие от документ за
самоличност.
3.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в
съответствие с образец публикуван на сайта на Възложителя;
3.3. Документи доказващи изпълнение на изискванията за качество
на Възложителя, които се представят към офертата на участника:
- Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия
или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия,
издадено от ИАЛ - за лица регистрирани по законодателство на
държава членка или държава от Европейското икономически
пространство и притежаващи разрешение за тази дейност, издадено
от регулаторен орган и
- Валидна декларация за съответствие за СЕ марка и/или
сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган за всички
медицински изделия, за които се изисква, съгласно Наредба за
съществените изисквания за оценяване на съответствието със
съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1,
т.3 от Закона за медицинските изделия.
-Инструкция за употреба (кратка характеристика) на всяко
предложено в процедурата медицинско изделие, за което се изисква
такава, съгласно Наредба за съществените изисквания за оценяване
на съответствието със съществените изисквания на медицинските
изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия.
- Оторизационни документи от производителя на предлаганите
медицински продукти. Необходимо е производителите да укажат за
кои продукти от тяхната производствена листа оторизират
съответния дистрибутор.
3.4.Ценово предложение в съответствие с образеца, публикуван на
сайта на Възложителя, като същото не може да надхвърля
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прогнозната стойност, посочена от възложителя в поканата. В
Цената за изпълнение на поръчката, следва да бъдат калкулирани
всички разходи по доставката.
3.5.Административни сведения - в съответствие с образеца,
публикуван на сайта на Възложителя.
3.6. Попълнена декларация по образец;
4.Условия за сключване на договор с избрания изпълнител: Преди
подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът определен за изпълнител е длъжен да представи
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и
декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/12/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Допълнителна информация за поръчката, включително приложените
образци, могат да бъдат намерени на на следния интернет адрес:
http://www.mbalnp.com.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/12/2013 дд/мм/гггг
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