
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
1150

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

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

Официално наименование:
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ"
ЕАД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000664332

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
ул. ЗДРАВЕ №.2

Пощенски код:
1431

код NUTS
BG411 София (столица)

Лице за контакт

SABINA ZAHARIEVA ZAHARIEVA

Електронна поща:
vpl@mail.bg

Телефон:
+359 28956001

Факс:
+359 29874145

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://usbale.org

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/32888

I.3) Комуникация



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

URL
https://app.eop.bg/today/209165

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/209165

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на УСБАЛЕ „Акад Ив. Пенчев" ЕАД „

II.1.2) Основен CPV код

33600000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени/хранителни продукти, които са
разделени на 2 обособени позиции.
Всеки участник има право да представи оферта за една, няколко или за всички обособени позициии/или една или
повече номентклатури в обособена позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените
позиции и/или номенклатури, които ще се възложат на един изпълнител. Оценяването ще се извършва поотделно
за всяка номенклатура.
Не се допуска представяне на варианти в офертата.

За лекарствените продукти включени в Позитивния лекарствен списък, оферираните цени за опаковка не следва
да надвишават максималната стойност, посочена в Позитивния лекарствен списък, актуален към момента на
подаване на офертата.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
220513.99

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да



Брой обособени позиции
2

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ СПИСЪК / ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 /

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33600000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение
аптеката на УСБАЛЕ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД, гр. София, ул. Здраве №2

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Всеки участник има право да представи оферта за една, няколко или за всички обособени позициии/или една или
повече номентклатури в обособена позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените
позиции и/или номенклатури, които ще се възложат на един изпълнител. Оценяването ще се извършва поотделно
за всяка номенклатура.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
208379.39

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
24

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
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) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ СПИСЪК / ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 /, ФАСОВКИ И БИЛКОВИ
ПРЕПАРАТИ

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33600000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение
аптеката на УСЛБАЛЕ " АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ", гр. София, ул. Здраве №2

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Всеки участник има право да представи оферта за една, няколко или за всички обособени позициии/или една или
повече номентклатури в обособена позиция. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените
позиции и/или номенклатури, които ще се възложат на един изпълнител. Оценяването ще се извършва поотделно
за всяка номенклатура.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
12134.6

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
24

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите



Опции
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

Раздел ІІІ: 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
На основание чл.60, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.195 или чл.196, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ЗЛПХМ) и чл.32 и сл. от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора:
1.1.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ в
съответствие със ЗЛПХМ или от регулаторен орган на съответната държава членка (в този случайи
Удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р. България) илиРазрешение за
производство, в случай че участникът е производител на лекарствени продукти. Съгласно разпоредбите на чл.197,
ал.1 ЗЛПХМ производител на лекарствени продукти може да извършва търговия на едро само с лекарствените
продукти, за които има издадено разрешение за производство илиРазрешение за внос, в случай че участникът е
вносител на лекарствени продукти. Съгласно разпоредбите на чл.196, ал.2 ЗЛНХМ вносител на лекарствени
продукти може да извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение
за внос или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с
лекарствени продукти на територията на Р. България или Валиден лиценз по чл.32 от ЗКНВП за търговия на едро с
наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – за участници офериращи
лекарствени продукти обект на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) (когато е
приложимо) или Други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на
едро с лекарствени продукти на територията на Р. България. (Важи за Обособена позиция №1 и Обособена
позиция №2)

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изискване за финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изискване

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

Ускорена процедура



Обосновка
Настоящата обществена поръчка се открива със съкратени срокове при условията на спешност в съответствие с
чл.74, ал.4 от ЗОП , поради наличие на следните обстоятелства:
Закупуването на лекарствени продукти се извършва чрез Централен орган на покупките въз основа на сключени
рамкови споразумения от Министерство на здравеопазването. Министерство на Здравеопазването е уведомила
Възложителя по настоящата обществена поръчка с писмо в което е информирало , че наличието на обжалване
към настоящия момент поставя в невъзможност сключването на Рамковите споразумения за периода от 01.01.2022
г. до 31.12.2023 г. от страна на централния орган за покупки в сектор ”Здравеопазване” и съответно провеждането
на вътрешни конкурентни избори от Ваша страна.

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

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

Дата
23-май-2022

Час
23:59

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

Български

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

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
25-май-2022

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления
След две години или май 2024 г

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1,
т. 1 и т. 4 от ЗОП. Основанията за отстраняване са подробно посочени в документацията за участие.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 %от прoгнозната стойност на договора без ДДС. Условията

и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване



VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жали се подават по реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10-май-2022


	

