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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Пригурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

^П роект на обявление
^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.x) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)__________________

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

Втора МБАЛ - София ЕАД

000689022

Пощенски адрес:

бул. Христо Ботев 120
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG4 11

1202

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Благовеста Велидолска

+359 29158336

Електронна поща:

Факс:

sekondmbal@abv.bg

+359 29314024

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

ht tps://www.vtorambal.сош
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop/l91-2019-10-11-07
-48-31
1.2)

Съвместно възлагане

Г~~]Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - нриложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
~|Поръчката се възлага от централен орган за покунки_______________________________________

1.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
https://www.vtorambal.com/index.php/protzeduri-po-zop
ГНДостъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи па: (URI.)
____ ________________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от
5¾1 ореиосочсното/итс място/места за контакт
I [друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
| Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пъл ен пряк безплатен достън на: (URL)________________
I.4) Бид на възлагащия орган

| |Mннистерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
| ]Национална или федерална агенция/служба
ПРегионален или местен орган
!~ПРепюиална или местна агенция/служба

^Публичноправна организация
ПЕвропейска институция/агенция или
международна организация
ЦДруг тип: __

T.5) Основна дейност

Г~|Общи обществени услуги

УНП :t'.U++>8d5f-426|.%4c-al>62l'4ecd lf8

f J Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура________________________
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ПОтбрана
| |06iuecTiicn ред и безопасност
□Околна среда
ЦИкономически и финансови дейности
ЮЗдравеопазване____________________

□Социална закрила
□Отдих, култура и вероизповедание
□Образование
□Д руга дейност: _

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
H.i) Обхват на обществената поръчка

I I .l.l) Наименование:

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД"
Референтен номер: 2______________________
I I .i. 2 ) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: 1 2

33600000

П.1.3) Вид на поръчка

| |Строителство_________ ЮДоставкн_______
II. 1 . 4 ) Кратко описание:

|Услуги________

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД"__________
11.1.5) Прогнозна обща стойност:2

Стойност, без да се включва ДДС:
499550.73
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения iuiu динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)_______________________________________________________
11.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НДа

□ Не

Оферти могат да бъдат подавани за
^всички обособени позиции
Цмаксимален брой обособени позиции:
□ са м о една обособена позиция
□Максимален брой обособени позиции, които могатда бъдат възложени на един оферент:
j 1Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:_____________________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание *1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

АНЕСТЕТИЦИ
Обособена позиция № :

1

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
3 3 60 0 0 0 0

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
H.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
II.2.5) Критерии за възлагане

№ Критериите по-долу
| | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
| | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
6¾ Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________

УНН 2 0 c I .lft>-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, бел да се включва ДДС:
150 6 0 . 1 7
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения wiu динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да £3 Не П
Описание на подновяванията:

2021 г._________________________________________________________________
H.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да П Не 63
II.2.n) Информация относно опциите
Да E3 Не Ц

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва- правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

| [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
II.2.l;{) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не 53

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособе на позиция
II.2) Описание 1__________________
11.2.1) Наименование: 2

НАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ, НЕНАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ
2

Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

3360 0000

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

У1III 2 flc 13fc-8d5f-4261-%4t-abo2l4ecd458

3
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гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411________________________
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София'' ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
П.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Q Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
Г~! Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност.бездасевключваДДС:
8004.17
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични cucтеми за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:_________ дд/мм/гггг_____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да 53 He I I
Описание на подновяванията:
2021 г . ________________________________________________________________________________________
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2. H>) Информации относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да

Г~1 He 5¾

11.2. n ) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да

53

Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.l2)

Информация относно електронни каталози

| |Офертите трябва да бъдат представени под фзрмата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
H.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Ц Не 53

П.2.14) Допълнителна информация:

УИП 2 0 c 13fb-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2 ) О писание 1________________________
11.2 .1) Н аи м ен ован и е: 2

НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА
Обособенапозиция№:

3

2

11.2 . 2 ) Д опълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
3 3 60 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
_____
11.2 .3 ) М ясто па изпълнение
Основно място на изпълнение:
г р . София, б у л . " Х р и с т о Б о т е в " №120, с г р а д а т а на В т о р а МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2 . 4 ) О писание н а об щ ествен ата поръчка:
(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2 .5 ) К ритерии з а въ зл аган е
^¾ Критериите по-долу
j | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
j | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
Ю Цена - Тежест: 21
] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2 .6 ) П рогн озн а стойност
Стойност,бездасевключваДДС:
1585.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна общамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2 . 7 ) П родълж ителн ост на пор ъчката, р ам к о во то споразум ение или динам ична
си стем а з а покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
___ дд/мм/гггг____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да Ю Не Ц
Огшсание на подновяванията:
2 0 2 1 г . ____________________________________________________________________________________
II. 2 .9 ) И н ф орм ац и я относно ограничен ие з а броя на кандидатите, които щ е бъдат
ноканенп
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информации относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_______________________________________ Да I I He E3
11.2.11) Информации относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да C3 Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
УНП 2Bcnft-8d5l-426l-db4c-ab62f4ecd4S8
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доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

□Офергите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2 )

О писание 1__________________________________________________________________________

H . 2 .i) Н аи м ен ован и е: 2

ПРОТИВОАЛЕРГИЧНИ И ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНАФИЛАКСИЯ
Обособенапозиция№:

4

2

П.2 . 2 ) Д опълнителни CPV кодове 2
ОсновенСРУкод: 1
33600000
Допълнителен CPV код: 1 2
_____
11.2 . 3 ) М ясто на и зпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2 .4 ) О писание на о б щ ествен ата поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2 .5 ) Критерии за въ зл аган е
6¾ Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
E3 Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2 . 6 ) П рогн озн а стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
12 1 0 . 0 0
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2 . 7 ) П родълж ителн ост на п ор ъчк ата, рам к овото споразум ение или динам ична
си стем а з а покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг______
__________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да ^ Не □
Описание на подновяванията:
2 0 2 1 г.

_______________________

II. 2 .9 ) И н ф орм ац и я относно огран ичен ие з а броя на кандидатите, които щ е бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:__ _______/ Максимален брой: 2 __________
УНП: 2B c 13ft>-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I Не Ю
II.2.n) Информации относноопциите

Опции
Описание на опциите:

Да E3 He O

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
I1.2.l2)

Информация относно електронни каталози

| [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
H.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не £3

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособе на позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

СРЕДСТВА, ПРИЛАГАНИ В ТОКСИЛОГИЯТА
5

Обособенапозиция№:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
ОсновенСРУкод: 1
33 6 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МВАЛ - София ЕАД
Ko/tNUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

Ю Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
£3 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
25 . 00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________

УНП 2 0 c I Hft>8d$f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧК А (версия 7)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да БЗ He I I

2021 г._________________________________________________________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_____________ ______________________________________ Да П He E3
11.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Д а^ 3 He I I

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

| |Офсргите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Q He 5¾

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1_________________

_________________________

11.2.1) Наименование: 2

АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И ПРОТИВОГЪРЧОВИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция № :

6

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
ОсновенСРУкод: 1
33 600000
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NU'['S:1 BG411________________________

__________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количесгвона строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

УН11 2 0 c I .Bb-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА(версня 7)

изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
j | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
j | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
£3 Цена-Тежесг : 21
| | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
10 3 1 . 2 5
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:__
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да E3 Не Ц

2021 г._________________________________________________________________
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I He 5¾
П.2.11) Информании относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да Ю Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

I Юфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Допълнителна информация:

УНП 20c 13fb-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458

Да Q Не Ю

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ 'iA ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Обособена позиция № :

7

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

ОсновенСРУкод: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 60 0000

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, дзставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МВАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

Ю Критериите по-долу
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I 1 Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
£3 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
40375.83
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да H Не □

2021 г._____________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти__________

Да Q He E3

H.2.I1) Информация относно опциите

Огщии
Описание на опциите:

Да^З Не Г~1

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

УНП 2 0 c 13f6-8d5f-4261-%4c-ab62f4ecd458
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

ЦОфергите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да П Не 53

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
H.2) Описание 1____________

_____________________________________

11.2.1) Наименование: 2

АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Обособенапозиция№:

8

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
33 б0 00 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
_____
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
кодЦиТБ :1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
[ | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
| j Цената не е единственият критерий за възлагане и всички крн герии са посочени само н
документацията на обществената норъчка___________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
7 83 4 . 5 0
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покунки - прогнознаобщамаксимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: __________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадага:
___ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

53

Не □

2021 г._____________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдаг
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
VIIII 2f3c 13f6-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКД(версия 7)

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Г~1 Не Ю
II.2.u) Иш])ормация относно онциите
Да E3 Не Ц

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

[ |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да П Не Ю

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание *1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ КРЪВТА И КРЪВООБРАЗУВАЩИТЕ ОРГАНИ
9

Обособенапозиция№:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 60 0000
_____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
[ | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
Ю Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
17112.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
_______
___________

УНП 2f3c 13fiS-8d5f-4261-9b4c*ab62f4ecd458

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА(версия 7)

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:_________ дд/мм/гпт__________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
2 0 2 1 г . _________________________________

Да gj Не □

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдаг
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти___________________________________________________ Да Г~1 He E3
11.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да53 Н е П

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да П Не £3

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)
II.2.i)

Описание 1_________________

_____________________

Наименование: 2

СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ КРЪВОСЪСИРВАНЕТО И ИМУНОСУПРЕСОРИ
Обособена позиция № :
II.2.2)

10

Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 б00000

II.2.,3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
VIIII 2flc 13tb-8d5l'-4261-9b4c-abb2f4ecd458

13

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ 'iA ПОРЪЧКА (версия 7)

документация.
11.2.5) Критерии за иъзлагане

5¾ Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
E3 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената норъчка__________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
312 65 .33
Валута:
(за рамкови споразумения iuiu динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на та зи обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

£3

He I I

2021 г._________________________________________________________________
И.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Г~1 He Kl
11.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да

£3

Не Ц

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Ц Не Ю

П.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 2 B c 13ft-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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РАЗДЕЛ II.2 ) Описание / обособена позиция
II. 2 )

О писание 1______________________

11.2 .1) Н аи м ен ован и е: 2

АНТИСТЕНОКАРДНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

11

2

11.2 . 2 ) Д опълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
3 3 60 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2 .3 ) М ясто на и зпълнени е
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №3.20, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2 .4 ) О писание на об щ ествен ата поръчка:
(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2 .5 ) К ритерии з а въ зл аган е
ЕЗ Критериите по-долу
Г~| Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2 . 6 ) П рогн озн а стойност
Стойност,бездасевключваДДС:
8 37 6 . 9 2
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2 . 7 ) П родълж ителн ост на пор ъчката, рам к овото споразум ение или дин ам ичн а
си стем а за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________
или
Началнадата:_________ дд/мм/гпт
Крайнадата:
лл/мм/гггг____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да E2 He I I
Описание на подновяванията:
2 0 21 г,____________________________________________________________________________________
II. 2 . 9 ) И н ф орм ац и я относно огран ичен ие за броя на кандидатите, които щ е бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_______ __ / Максимален брой: 2 _________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

I1.2.io) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти___________________________________________________ Да П Не E5
II.2.n) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

ДаЕЗНеП

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

VIIII :r>c I m-8dM'-426l-9Mc-ab62f4ecd458
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поръчката.
H.2.i2) Информация относно електронни каталози

j |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____________________ ________________________________________________
II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Q Не И

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2 ) Описание / обособена позиция
lI.2)

Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩЕ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
Обособена позиция № :

12

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33600000

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
I 1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
12 2 44 .00
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Началнадата:_______ дд/мм/гпт
Крайнадата:
лл/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Ю Не □

2021 г._____________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УШ I 2 0 c I .lft>-8dM'-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_____________

____________________________________ Да Г~| He E3

II.2.n) Информация относно онциите

Опции
Описание на опциите:

Да БЗ H eQ

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.i2)

Информация относно електронни каталози

ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да O Не Ю

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

СИМПАТИКОМИМЕТИЦИ И АНТИХИПОТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

13

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
3 3 60 0 0 0 0

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място па изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BO411____________________________________________________________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане
6¾ Критериите по-долу

П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
E3 Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
4393.67
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
_______
_________

УНП 2 f!cl,!ft-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дц/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг________ ______________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Ю НеП

2021 г.______________________________________
lI.2.9) ll1i(|)(ipMau1i!i относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I He E3
II.2.n) Информация относно онциите
Да B3 Не □

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

| [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информации относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да O Не Ю

Допълнителна информация:

--------------------------------------------------------------------------j
_________________________________________________________________________________________ |
РАЗДЕЛ II. 2 ) Описание / обособена позиция
11.2)

Описание 1_________________

______________________________________

11.2.1) Наименование: 2

ДИУРЕТИЦИ
Обособена позиция № :

14

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 б0 0 0 0 0

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр.
гр.
гр.

София, бул.
София, бул.
София, бул.

"Христо Ботев" №120,
"Христо Ботев" №120,
"Христо Ботев" №120,

сградата на Втора
сградата на Втора
сградата на В

МБАЛ - София ЕАД
МБАЛ - София ЕАД

код NUTS:1 BG411________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)________________________________________________________
УНП 2Dc i .>f6-8d5f-42b I -9b4c-ab62f4ecd458
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Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
П.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 12 20
j | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
Г~| Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
10 920.83
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална д ата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да 5¾ Не Ц
Описание на подновяванията:
2021 r.____________________________________________________________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, коиго ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I Не Ю
H.2.n) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Д а 53 He I I

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.i2)

Информация относно електронни каталози

ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
H.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Ц He 5¾

H.2.14) Допълнителна информация:

УНП 2 0 c 13f6-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458

i9

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА(версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
H.2) Описание 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

15

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

ОсновенСРУкод: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 6 0 0 0 0 0

П.2.з) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
_________________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане

C^j Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
443.18
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения itau динамични системи за покунки-прогнозна общамаксимална
стойност за ipviama продължителност на та зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

53

Н еП

2021 г._____________________
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________ Да

Г~1 He 5¾

H.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да Ю Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

УНП 2 D c13f6-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458

20

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ 'iA ПОРЪЧКА (версия 7)

поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14)

Да Q Не £3

Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2 ) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1_________________________________________________________
H.2.i) Наименование: 2

СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Обособенапозиция№:

16

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 600000

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МВАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

E3 Критериите по-долу
j | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
j | Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_________________ __________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
6 91 9 1 . 6 7
Вапута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични сис теми за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

ДаК! Н еП

;o2i г._____________________
Il.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдаг
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП 2f3c 13f6-8d5f-4261-%4c-ab62f4ecd458

21

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.io) Информации относно вариантите

Ще бъдат нрнеманн варианти____________________________________________________ Да Г~1 Не Ю
II.2.n) Информация относно опциите

ДаЮ Не П

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.i2) Информация относно електронни каталози
1 [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог_______________________________________________________________________
Н.2ЛЗ) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да O He 6¾

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
I1.2)

Онисание *1_________________

_____________________________________

11.2.1) Наименование: 2

ХОРМОНИ И ДРУГИ ЕНДОКРИННИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

17

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

ОсновенСРУкод: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 600000

П.2.3) Мясго на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
£3 Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
21751.53
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
__ ____
__
______ _____________

V'NII :O c I .ltb-8d5f-426l-Ob4c-ab62f4ecd458

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7»

Продължителност в месеци: 24 или 11родължителност в дни:
или
Н ачалнадата:_________ дд/мм/ггп
Крайнадата:__
дд/мм/гггг__________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Д а Н НеП

2021 г._________________________
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
ноканеии

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I He 5¾

11.2.11) Информация относно опциите
Д а 53 Не П

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

ПОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П Не Ю

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
H.2) Онисание 1__________________
11.2.1) Наименование: 2

МУСКУЛНИ РЕЛАКСАНТИ И ХОЛИНЕСТЕРАЗНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

18

2

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 60 0000

И.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
УНП 2 B c 13fb-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458

22

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗЛ ПОРЪЧКА(версня 7)

документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

£3 Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
Ю Цена - Тежест: 21
I | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
2372 . 50
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на та зи обособена позиция)____________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадага:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да E3 Не □

2 0 21 г._________________________________________________________________
H.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.lo)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I He ¢3
П.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да Kl Не П

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
П.2.12) Информация относно електронни каталози

| |Офсргите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П He ^¾

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП 20,- 13ft-8d5f-4261-9Mc-ab62f4ecd458

24

Партида

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1__________________
II.2.i) Наименование: 2

СЕНЗОРНИ ОРГАНИ
Обособена позиция № :

19

2

И.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 600000

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
H.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

E3 Критериите но-долу
| ] Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
| ^| Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност,бездасевключваДДС:
725.54
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Началнадата:_________ дд/мм/гтгг
Крайна дата:
дд/мм/гггг____________________________________________________________

Да E3 He I I

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

2021 г.__________________________________________________________________
II.2.9) Информация относно ограничен и г за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно вариантите

Щс бъдат приемани варианти______________

____________________________________ Да П Не 53

II.2.n) Информация относноонциите

Опции
Описание на опциите:

Да

63

Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

УНП 2fic 13ft-8d5f-4261-9ti4c-ab62f4ecd458

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЬЧКЛ(версия 7)

поръчката.
11.2.12) Информации относно електронни каталози

ПОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_____________________ ________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства ог Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2 )

О писание 1__________________________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

20

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
3 3 60 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
_____
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация .____________________________________________________ _____
11.2 .5 ) Критерии за въ зл аган е
5¾ Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
£3 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
7 938 . б7
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна общамаксимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _________

или
Началнадата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг__________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да E3 Не П

2 0 21 г._________________________

II. 2 .9 ) И н ф орм ац и я относно огран ичен ие з а броя на кандидатите, които щ е бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:______ __ / Максимален брой: 2 _________
Обективни критерии за избор на ограничен брей кандидати:
V liri 2 0 c 13tb-8d5f-4261-4l>4c-ab62l'4ecd458
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II.2.io) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Д Не Ю
H.2.1l) Информации относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да Ю Не П

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
H.2.12) Информация относно електронни каталози

| |Офертите трябва да бъдат представени под фтрмата на електронни каталози или да включват
електронен каталог________________________________________________________
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената иоръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ He Rj

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание *1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА
21

Обособенапозиция№:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 600000
_____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
юкументация.
11.2.5) Критерии за възлагане

£5 Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
[ I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойноет,бездасевключваДДС:
1128 8.25
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки-прогнознаобщамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покункн______

У!III 2B c 13ft-8d5l-4261-9b4c-ab62f4ccd458
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Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дага:
_____ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
2 0 2 1

Д а И Н еП

г . __________________________________________________

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 _____
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно варнан гите

Ще бъдат приемани варианти_________________________________________

Д а Р H e^

II.2.ll) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да Н H e P

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

РОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

P Не £3

П.2 . 14 ) Д опълнителна и н ф орм ац и я:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2

МУКОЛИТИЧНИ СРЕДСТВА
22

Обособена позиция № :
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
3 3 60 0 0 0 0

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
кодМЦТБ:1BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
УП11 2Пс I ilt>-8d4'-42M-4b4c-abc>2t'4ecJ458
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документация.
Н.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_______________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
17 2 1 . б 7
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)__________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължшелност в д н и :_________

или
Началнадата:_________ дц/мм/ггтг
Крайнадата:
дд/мм/гпг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
2021 г . __________________________

Да

53

Н еП

II.2.9) Информации относно ограничени ; за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брей кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Г~1 He 53
11.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Д а 53 Не П

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

[ |Офертитс трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
H.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/ или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:

УН11 2 0 c 13fb-8d5M 261-9b4c-;ib62f4ecd458
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1________________________________________________________

II.2.i)

Наименование: 2

РАЗТВОРИ, КОРИГИРАЩИ ЕЛЕКТРОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ
Обособена позиция №: 23
2

H.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Осиовен CPV код: 1
33 60 0000
Допълнителен CPV код: 1 2
11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
j j Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
X Цена - Тежест: 21
3 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
186092.75
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)
__________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и : ________

или
Начална дата:_________ дд/мм/гпт
Крайна дата:
дд/мм/гггг____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

53

He I I

2021 г.__________________________________________________________________
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой: _ _ ______ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

II.2.io)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти_______________________________________ Да Г~1 He 53
П.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да

53

Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

УНП: 2Dc 13fb-8d5l'-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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поръчката.
11.2.12) Информация относно електронни каталози

| [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не 53

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание 1_________________________________________________________

11.2.1) Наименование: *i2

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
Обособена позиция № :

24

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33600000
_____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411_____________________________________________________________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи дзставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.___________________ _______________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
j | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
i ] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
518 0 .83
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________

или
Н ачалнадата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг____________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да 53 Не Ц
Описание на подновяванията:

2021 г.__________________________________________________________________
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, коиго ще бъдат
поканени

(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УН11 2f3c 131b-8d5f-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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II.2.io) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Г~1 Не Ю
II.2.n) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да БЗ Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
II.2.i2) Информация относно електронни каталози

I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2 ) Описание / обособена позиция
II.2)

Описание *1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2

КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция № :

25

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
3 3 60 0 0 0 0

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2-3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
11.2.5) Критерии за възлагане

5¾ Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 12 20
П Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
Ю Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
304 5 . 17
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобщамаксимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция)______________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

УНП. 2 0 c 13K-8d5f-42GI-%4c-ab62f4ecd458

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ГЮРЪЧКА(версия 7)

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/ггтг________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Д аК | Н еП

2021 г._________________________

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
ноканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________________ Да I I Не Ю

II.2.n) Информация относно опциите
Д аЮ Не Г~|

Опции
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.

H.2.i2) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства ог Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Ц He 5¾

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
H.2) О писани е 1_______________________________________________________________
11.2.1) Н аим енование: 2

ДЕТСКИ МЛЕКА И ХРАНИ
Обособена позиция №:
26
2

11.2.2) Д опълни телни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33600000

11.2.3) М ясто на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) О писани е на общ ествената поръчка:

(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
V II I I 2Пс 1.1fiS-M5r-42f> I -4b4c-ab62f4ecd4S8

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКЛ (версия 7)

документация.

П.2.5) Критерии за възлагане
£3 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
□ Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
G3 Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка__________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност,бездасевключваДДС:
47 9 5 . 0 0
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)____________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг__________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да 53 He I I
Описание на подновяванията:
2021 г.____________________________________________________________________

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брсй кандидати:

11.2.10) И нф орм ация относн о вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да I I Не И
11.2.11) И нф орм ация относн о опциите

Опции
Описание на опциите:

Да

53

He I I

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
IJ.2.i2) И нф орм ация отн осн о електронни каталози

I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
Il.2.13)

И нформация отн осн о средства от Е вропейския съю з

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не

53

II.2.14) Д опълни телн а инф орм ация:

УНП: 2 0 c 13fb-8d5t'-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособе на позиция
H.2) Описание 1______________________
11.2.1) Наименование: 2
ВАРИА
Обособена позиция № :

27

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

3 3 60 0 0 0 0

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
кодМЦТБ:1 BG411____________________________________________________________________________

П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.

11.2.5) Критерии за възлагане
5¾ Критериите по-долу
I I Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 г 20
~2 Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
¢3 Цена - Тежест: 21
] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
4 5 0 8 . 63
Валута:
(за рамкови споразумения wiu динамични системи за покупки-прогнознаобщамаксимална
стойност за ц ялата продължителност на та зи обособена позиция)______________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за нокупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в д н и :_________
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:
дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Ю Не □

2021 г._____________________

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брей кандидати:

II.2 .io ) И нф орм ация отн осн о вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да Г~1 He 6¾
П.2.11) И нф орм ация отн осн о опциите

Опции
Описание на опциите:

Да E3 Не СП

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на

У1III 2 B c 13R>-8d5t-4261-9b4c-ab62f4ecd458
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поръчката.

II.2.i2) Информация относно електронни каталози
ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________

H.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q He ^3

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2 ) Описание / обособена позиция
II.2)

О нисание 1______________________________________________________________

11.2.1) Н аи м енование: 2

ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
28

Обособена позиция № :
2

11.2.2) Д опълни телн и CPV кодове 2

Основен CPV' код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

33 600000
_____

11.2.3) М ясто на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________________________
11.2.4) О писани е на общ ествен ата поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София" ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.
_______________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане

£§ Критериите по-долу
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
| j Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
| | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________
11.2.6) П рогнозна стой н ост

Стойност, без да се включва ДДС:
12 300 .00
Валута:
(за рамкови споразумения wiu динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на т а зи обособена позиция) ______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
дд/мм/гггг__________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

ДаЮ Н еП

2021 г._________________________

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдаг
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: 2B c 13ft-8d5f-4261-9b4c-ab62t'4ecd458
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

11.2.10) И нф орм ация отн осн о вариантите

Ще бъдат приемани варианти____________________________________________________ Да Д 1ie £3
11.2.11) И нф орм ация относн о опциите

Опции
Описание на опциите:

Да

53

Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.
11.2.12) И нф орм ация относн о електрон н и каталози

I |Офертите трябва да бъдат представени под фзрмата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________
11.2.13) И нф орм ация отн осн о средства от Европейския съю з

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Ц He 53

II.2.14) Д опълни телн а инф орм ация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Онисание *1___________________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
СЕРУМИ И ВАКСИНИ
Обособена позиция № :

29

2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1 2

3 3 60 0 0 0 0
_

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. "Христо Ботев" №120, сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД
код NUTS:1 BO411____________________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на различни видове лекарствени продукти за нуждите на „Втора
МБАЛ - София” ЕАД. Количествата и обема са описани в техническата
документация.

11.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
I I Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
53 Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
8 7 5 6 . 67
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност на т а зи обособена позиция)
__________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
___ ____

УНП 2 B c 13ft>-8d5I'-4261-9b4c-ab62f4ecd458

.17

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ *A ИОРЪЧКД (версия 7)

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Начална дата:_________ дд/мм/гггг
Крайнадата:___
дд/мм/гггг________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Д а К Н еП

2021 г._____________________________________

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален брой:_________ / Максимален брой: 2 __________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация огносно вариантите
Ще бъдаг приемани варианти____________________________________________________ Да Г~1 He 6¾

11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да БЗ Не □

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на
доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на
поръчката.

11.2.12) Информация относно електронни каталози
ПОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства ог Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да O Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие___________________________________________________________
111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка е вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Предложените лекарствени продукти трябва да са разрешени за употреба,
съгласно ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) 726/2004 г. на Европейския регламент
на Съвета.

111.1.2) Икономическо и финансово състояние
Q Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изискване, относно икономическото и финансово
състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III.i.3) Технически и професионални възможности
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
УПП :O c 13ft-8 d'f-4 2 6 1-9b4c-ab62f4ecd458
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Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит идентичен или сходен c предмета на
настоящата обществена поръчка, като през последните три години, считано
от датата определена като краен срок за представяне на офертите да има
изпълнени минимум 3 (три) доставки на лекарствени продукти.
2.
Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, c обхват сходен или идентичен
c предмета на настоящата поръчка.
3. Участникът да е получил разрешение за търговия на едро c лекарствени
продукти или еквивалентен документ за продуктите, регистрирани по
ЗЛПХМ.
4 . Участникът да е получил Лицензия по реда на ЗКНВП, за лекарствените
продукти съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 на ЗКНВП.
5. Участникът трябва да е оторизиран от Притежателя на разрешителното
за употреба със специални или изключителни права за продажба на
съответния продукт на територията на P. България.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Г~|Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица c увреждания или лица в неравностойно
положение
ПИзпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места______________________________________________________________________________

111.2) Условия във връзка c поръчката 2______________________________________________
111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:____________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на
условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1 от т.
1 до т. 7 включително, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от
ЗОП, участници, които са свързани по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за
обстоятелствата по чл.З, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл.254а 260 от HK, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и ал. 2,
чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от
процедурата. Участник, който предложи продукти, които не отговарят на
специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от процедурата.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
ПЗадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката_______________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.i) Описание__________
rV.i.i) Вид ироцедура
^О ткрита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура c договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:

VIIII 2 D c! 3fb-8d5l'-4261-9b4c-al>62l'4ecd458
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ПСъсгезателен диалог
ППартньорство за иновации
□ Публично състезание___________________ _______________________________________________

rV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□'Гази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□ Рамково споразумение c един оператор
□ Рамково споразумение c няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□ Т ази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_____
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

rV.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_______________________________________________________________

rV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури c
договаряне)
□Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори_________________________________________________________

rV.i.6) Информация относно електронния търг
П Щ е се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:_______________________________________

rV.i.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ He 5¾
(GPA)___________________________________ __________________________________________________

ГУ.2) Административна информация
IV.2.i) Предишна публикация относно т а ш нроцедура 2
Номер на обявлението в OB на ЕС: ПППП/S [](]| ]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно о т следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)_____________________________________________________________

rV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10.12.2019 дд/мм/гггг__________________________________________ Местно време: i 6 :oo

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

rV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
□Английски
ЮБългарски
□ Гръцки
j [Датски
[Естонски

□ Ирландски
□ Исиански
□ Италиански
□Латвийски
I |Литовски

□Малтийски
□ Немски
□ Нидерландски
□ Полски
□ Португалски

□ Румънски
□Словашки
□ Словенски
□Унгарски
.

□Френски
□Хърватски
□Чешки
□ Шведски

j< |)|IlIC K H

rv.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна д о :_________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

rV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11Л2.2019дд/мм/гггг
Местно време: io:oo
Място: Втора МБАЛ - София ЕАД, гр. София, бул. "Христо Ботев" №120 - Библиотека
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИ ГЕЛИА ИНФОРМАЦИЯ
Vl.i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Д а Н Н еП

2021 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ц Щ е се прилага електронно поръчване
Д Щ е се използва електронно фактуриране
~|1Це се приема електронно заплащане___________________

VI.3) Допълнителна информация: 2
l.B процедурата може да участва участник, който отговаря на условията
на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са
налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1 от т.1 до т.7 включително,
чл. 55 , ал. 1 т.2, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Възложителя ще отстрани от участие в процедурата и:
•При наличие на обстоятелства по чл. 107 от ЗОП,
•участници, които са свързани по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП,
•за обстоятелствата по чл.З, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,
lC,
•за осъждания за престъпления по чл. 194 - 203, чл. 213а - 217, чл. 219
- 252, чл.254а - 260 от HK,
•извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и ал. 2, чл. 228,
ал. 3 от КТ,
•извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност,
•при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се
отстранява от процедурата,
•участници, чиито Ценови предложения надвишават определената от
Възложителя прогнозна стойност посочена в Обявлението на поръчката,
•участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката, което не отговаря на Техническата спецификация и условията
на поръчката.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на оферта участникът
декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и
съответствие c критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
еЕЕДОП,
могат да бъдат изисквани по всяко врене, след отваряне на заявленията
за участие или офертите, представяне на всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията в еЕЕДОП, когато е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата при условията
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнители
и третите лица, ако има такива.
3. Гаранцията за изпълнението на договоря се представя, в една от
посочените в ЗОП форми по избор на изпълнителя, преди сключване на
договра и е в размер на 2 на сто от стойността на догова без ДДС.
4.0фертите се представят в запечатана, непрозрачна опаковка c
ненарушена цялост. Офертата се представя на български език. Всички
документи, които са на чужд език се представят и c превод на български
език. Не се докускат варианти на офертата.
5. Участните могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети
лица, като за тях не трябва да са на лице основания за отстраняване.
6. Всеки участник може да участва за всяка номенклатура от обособените
позиции. Участникът може да представи оферта за всяка номенклатура,
описана c отделен номер, от Техническата спецификация (Приложение № 1).
VI.4) Процедури но обжалване__________________________
VI.4.1) Орган, който отгокаря за процедурите по обжалкане
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
1IoiueiicKTi адрес:
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бул. Витоша
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация *2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197 и чл. 198 от ЗОГТ

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Пощенски код:

Град:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата:

24Л0.2019 дд/м м /гпт_________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

2
4
20
21

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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