
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  –
Кубрат " ЕООД гр. Кубрат  

1. Предмет на поръчката:
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

"МБАЛ-Кубрат " ЕООД гр. Кубрат
Възложителят  си  запазва  правото  да  заяви  количества,  съобразно

нуждите си.
Доставката  се извършва франко Възложителя,  на база периодични

доставки,  след  писмена  заявка  и  само  в  количествата  посочени  в
съответната заявка.

2. Вид на процедурата:
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на

глава V от ЗОП.

3. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
Осн. предмет лекарствени продукти 33600000.

медицински консумативи 33140000.

4. Срок на изпълнение на поръчката, срок на плащане, място и
срок на доставка:

4.1. срок за изпълнение - 12 /дванадесет/ месеца;
4.2.  срок  на  плащане  -  60  /шестдесет/  дни,  след  извършване  на

доставката;
4.3. място на доставката - град Кубрат, обл. Разград, ул. Княз Борис І,

№ 12, болнична аптека;
4.4. срок на доставка - не повече от 5 / пет/ часа;

5. Техническа спецификация:
Лекарствените  продукти  следва  да  отговарят  на  изискванията  в

Закона за  лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ -  да
притежават  валидно  разрешение  за  употреба  с  одобрената  кратка
характеристика  на  продукта,  макет  на  опаковката  и  листовката  за
пациента, съгласно разпоредбите на ЗЛПХМ.

Остатъчния  срок  на  годност  на  медикаментите  към  датата  на
доставката следва да бъде не по-малък от  70%  /седемдесет процента/ от
обявения от производителя.

Участниците следва да представят Разрешение за търговия на едро с
лекарствените продукти, или за производство или за внос на оферираните
лекарствени продукти, съгласно разпоредбите на ЗЛПХМ.



Участниците  следва  да  представят  Лицензия  за  дейности  с
лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, издадена по реда
на ЗКНВП

Участниците следва да представят Разрешение за търговия на едро с
медицински изделия от ИАЛ.

Медицинските  изделия  следва  да  отговарят  на  изискванията  на
Закона за медицинските изделия, да притежават Сертификат за качество –
СЕ  маркировка,  съгласно  Директива  98/79,  което  се  удостоверява  със
съответните документи при тяхната доставка.

6. Мотиви за избор на процедурата: 
Настоящата  процедура  се  открива,  поради  изтичане  на  срока  на

договора  за  доставка  на  медикаменти  и  консумативи  за  нуждите  на
"МБАЛ-Кубрат" ЕООД гр. Кубрат по предходната обществена поръчка и
във  връзка  с  необходимостта  от  доставка  на  лекарствени  продукти  и
медицински  консумативи  за  осъществяване  на  лечебно-диагностичния
процес в лечебното заведение.

7. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 
Прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС е   300 000

лв. /триста хиляди/.  Възложителят не се задължава да закупи количества
до пълния обем, с които изпълни прогнозната стойност на поръчката.

8. Условия за участие в процедурата:
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва

всяко  физическо  или  юридическо  лице,  което  е  регистрирано  като
търговец по Търговския закон или по националното си законодателство,
както и техни обединения, които отговарят на изискванията,  посочени в
решението, обявлението и документацията.

9.Критерий за  подбор за  участниците,  включващи минимални
изисквания за икономическото и финансово състояние на участника,
техническите му възможности и документите им:

9.1.Изискуеми  документи  и  информация  за  доказване  на
икономическото  и  финансово  състояние  на  участника  по  чл.50  от
ЗОП. Всеки участник следва да представи следните документи:

9.1.1.Заверено копие на последния му Годишен счетоводен баланс и
отчета  за  приходи  и  разходи,  заверени  от  експерт  счетоводител  (за
участник-новорегистрирано  търговско  дружество,  такъв  документ  не  се
изисква);

9.1.2.Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са
обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или започнал дейността си;



9.2.Изискуеми  Документи,  и  информация  за  доказване  на
техническите  възможности  и/или  квалификация  на  участника  по
чл.51 от ЗОП:

9.2.1.Списък на основните договори за доставки на стоки предмет на
поръчката,  изпълнени  през  последните  три  години,  включително
стойностите,  датите  и  получателите,  придружен  от  препоръки  за  добро
изпълнение;

9.2.2.Описание  на  техническото  оборудване  и  ресурсните
възможности  за  осигуряване  на  качествено  и  бързо  изпълнение  на
поръчката (документ, удостоверяващ наличието на собствен транспорт за
изпълнение  на  поръчката,  наличие  на  складова  база  с  която  разполага
участника);

9.2.3.Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи
за доставките;

9.2.4.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация  на  участника  и/или  на  ръководните  му  служители  и  на
лицата, които отговарят за доставките;

9.2.5.Декларация  за  средния  годишен  брой  на  работниците  и
служителите  и  за  броя  на  ръководните  служители  на  Участника  за
последните 3 /три/ години;

9.2.6.Сертификат за въведена система за управление на качеството
ISO 9001-2008.

9.3.Оферта - При изготвянето на офертата всеки участник следва да
се  придържа  точно  към  условията  по  глава  ІV  от  ЗОП и  обявените  от
Възложителя изисквания, посочени в решението обявлението и настоящата
документация.

До  изтичането  срока  за  подаване  на  офертите  всеки  участник  в
процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си, съгласно
чл.54, ал.2 от ЗОП.

Офертата по процедурата се изготвя в съответствие с образците от
документацията за участие.

10. Гаранции:
10.1. Гаранция за участие:
Гаранцията е в размер на 3 000/три хиляди/ лева и се представя в

една от формите по чл. 60 от ЗОП :
- парична  сума  -  внесена  в  касата  на  "МБАЛ-Кубрат"  ЕООД  гр.

Кубрат;
- безусловна и неотменяема банкова гаранция или

- паричен депозит, внесен по банкова сметка на Възложителя:
IBAN : BG 22 BPBI 79491099880601
BIC:  BPBIBGSF –ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ 

Участника избира сам формата на гаранцията.



10.2. Гаранция за добро изпълнение:
Размера на гаранцията за изпълнение по договора за доставка е на

стойност 3 000 /три хиляди/ лв.

11. Условия за закупуване на документация за участие, цена и
място за получаване:

Документацията се получава от "МБАЛ-Кубрат" ЕООД , в срок до –
06.05.2016г. всеки работен ден от  09.00   до  15.00 ч.  след  публикуване на
обявлението  в  сайта  на  АОП и  на  общодостъпен  сайт.  Цената  на
документацията  е  20  (двадесет)  лева  с ДДС  и  се  заплаща  в  касата  на
Възложителя, срещу надлежен счетоводен документ.

12. Краен срок за приемане на оферти от участниците:
16.05.2016  г. в деловодството на "МБАЛ-Кубрат" ЕООД до 1500 часа.

13. Дата, място и час на отваряне на офертите:
На  17.05.2016  г.,  в  административен  кабинет  на  "МБАЛ-

Кубрат"ЕООД  от 10,00 часа.


