
Обявление за поръчка 

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 

 Раздел I: Възлагащ орган 

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) 

Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД Национален регистрационен номер: 106510388 

Пощенски адрес: УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №1 

Град: КОЗЛОДУЙ код NUTS: BG313 Пощенски код: 3320 Държава: Гваделупа 

Лице за контакт: ГОСПОДИНКА ГУНОВА Телефон: +359 87869-0755 

Електронна поща: mbalkozloduy@abv.bg Факс: +359 97380-714 

Интернет адрес/и 

Основен адрес: (URL) http://mbal-kozloduy.info 

Адрес на профила на купувача: (URL) http://mbal-kozloduy.info/category/профил-на-купувача/ 

 

I.2) Съвместно възлагане 

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ 

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ 
 

 

I.3) Комуникация  

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 
 

(URL): http://mbal-kozloduy.info/оп-доставка-на-медикаменти-2017%20 
 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

 

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

електронно посредством: НЕ   
 

http://mbal-kozloduy.info/
http://mbal-kozloduy.info/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
http://mbal-kozloduy.info/%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-2017


Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL): 
 

 

I.4) Вид на възлагащия орган  

Публичноправна организация 
 

 

 

I.5) Основна дейност  

Здравеопазване 
 

 

Раздел II: Предмет 

II.1) Обхват на обществената поръчка 

II.1.1) Наименование: : "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, гр.Козлодуй". Референтен номер: 
2
 7 

II.1.2) Основен CPV код: 33690000      Допълнителен CPV код: 
1
 
2
 

II.1.3) Вид на поръчка: 

Доставки 
 

 

II.1.4) Кратко описание:  
Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на "МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – КОЗЛОДУЙ"ЕООД, 

гр.Козлодуй и съгласно условията на документацията за участие. Медикаментите са посочени в техническата спецификация разпределенив 441 позиции. Участниците могад 

да подават оферти за една или повоче позиции. 

II.1.5) Прогнозна обща стойност 
2
 

Стойност, без да се включва ДДС: 150000      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) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: 

не 
 

Оферти могат да бъдат подавани за: 

  

 

II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 
2
 Обособена позиция номер: 

2
 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
2
 

Основен CPV код: 
1
 33690000      Допълнителен CPV код: 

1
 
2
  

II.2.3) Място на изпълнение 



код NUTS: 
1
 BG313 

Основно място на изпълнение:  
гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий" №1 - болнична аптека 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)  
Медикаментите са посочени в техническата спецификация разпределенив 441 позиции. Участниците могад да подават оферти за една или повоче позиции. 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 
1
 
2
 
20

 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 
21

 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 150000      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 динамичната система за покупки 

Продължителност в месеци: 12 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

да 

 

Описание на подновяванията:  
12 месеца след сключването на договора 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти: 

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

не 

 

Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ 

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: 



не 
 

II.2.14) Допълнителна информация:  
 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

III.1) 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:  
Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Самостоятелен участник в 

процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. В случай, че за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, клонът се 

позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. Подаването на офертата 

задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани 

с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването му. 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
Икономическо и финансово състояние. 

Възложителят няма такива изисквания.  

Изисквано минимално/ни ниво/а:
2
  

III.1.3) Технически и професионални възможности  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  
1.1. Участниците трябва да имат право да търгуват на едро с лекарствени продукти и да притежават валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, 

издадено от ИАЛ; 

1.2. Участниците трябва да са лицензирани търговци за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и да 

притежават валидна лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели, съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ; 

1.3. Съгласно чл.60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са 

установени. 

1.4. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

1.5. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.  

Изисквано минимално/ни ниво/а:
2
  

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 
2
 

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 

положение: НЕ  

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ 

III.2) Условия във връзка с поръчката 2 

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  
Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка задължително оферират и доставят разрешени за употреба стоки на територията на Република България, 

съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, предлаганите стоки трябва да отговарят на всички поставени за тях изисквания в настоящата 

Техническа спецификация. 



Доставяните стоки трябва да притежават всички необходими обозначения, маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната законодателство и да са 

придружени от необходимите документи, съгласно изискванията на българските и съответните международни норми и стандарти. 

Остатъчният срок на годност на доставяните стоки, към датата на доставката трябва да бъде минимум 60% от обявения от производителя на стоката върху опаковката й. 

Когато по време на действие на договора за обществена поръчка, държавната регулирана цена на договорен за доставка лекарствен продукт, включен в Позитивния 

лекарствен списък по чл. 262, ал.1 от ЗЛПХМ, 

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ 

 Раздел IV:Процедура  

IV.1) Описание 

IV.1.1)Вид процедура: 

Публично състезание 
 

Ускорена процедура: НЕ 

Обосновка за избор на ускорена процедура:  
 

 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ 

    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 
2
  

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: 

 

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ 

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ 
 

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: НЕ 

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: НЕ 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 

Ще се използва електронен търг: НЕ 

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: 

не 
 

 

IV.2) Административна информация  



IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 
2
 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 

Номер на обявлението в РОП: 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 

Дата: 22/05/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 14:00 (чч:мм) 

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 
4
 

Дата:     

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 
1
  BG 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 

Офертата трябва да бъде валидна до:  

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: 23/05/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм) 

Място:  
гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1 етаж 4 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 Раздел VI: Допълнителна информация 

VI.1) Информация относно периодичното възлагане  

Това представялява периодично повтаряща се поръчка: 

да 

 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 
2
  

12месеца след сключмане на договора 

VI.2) Информация относно електронното възлагане  

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 

Ще се приема електронно заплащане: НЕ 

VI.3) Допълнителна информация 2 

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: София Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 
 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 
2
 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
10 дневен срок от връчване на решението 

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 
2
 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/04/2017 (дд/мм/гггг) 

http://www.cpc.bg/

