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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [ 1 ]

Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00778 ]
Адрес: [гр.София, п.к. 1172, ул.Никола Габровски № 1 ]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Радомира Ковачева]
Телефон: [02/ 862 11 33]
E-mail: [engkovacheva@sportsmed..bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[x] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ - ЕАД]

Кратко описание: [Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, която включва 12 обособени позиции подробно описани в
техническата спецификация]

Място на извършване: [гр.София,  ул.Никола Габровски № 1, бл. 2, Болнична аптека]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 54098]

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не

Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: [Антибиотици]
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1231]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [ 2 ]

Наименование: [Медикаменти за нервната система]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 13377 ]

Номер на обособената позиция: [ 3 ]

Наименование: [Медикаменти за кръвта]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 14960 ]

Номер на обособената позиция: [ 4 ]

Наименование: [Медикаменти за сърдечно-съдовата система]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 406 ]

Номер на обособената позиция: [ 5 ]

Наименование: [Общо противовъзпалителни  средства]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2030 ]

Номер на обособената позиция: [ 6 ]

Наименование: [Медикаменти за дихателната система]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1466 ]

Номер на обособената позиция: [ 7 ]

Наименование: [Медикаменти за храносмилателната система]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 165 ]

Номер на обособената позиция: [ 8 ]

Наименование: [Витамини]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 315 ]

Номер на обособената позиция: [ 9 ]
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Наименование: [Медикаменти за дерматологията]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 375 ]

Номер на обособената позиция: [ 10 ]

Наименование: [Разтвори за инжектиране]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 166 ]

Номер на обособената позиция: [ 11 ]

Наименование: [Медикаментозни разтвори]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 19451 ]

Номер на обособената позиция: [ 12 ]

Наименование: [Антисептични средства]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 156 ]

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [1. Възложителят отстранява участник при наличие на
някое от основанията, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 ЗОП.

За удостоверяване на липсата на горепосочените основания участникът представя:
1.1. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП, която се

подписва от лицата, които представляват участника;
* Съгласно чл. 40, ал. 2 ППЗОП лицата, които представляват участника са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон

(ТЗ);
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 отТЗ;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и 2 от ТЗ, а при

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 от ТЗ;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 отТЗ;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които

представляват, управлява и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството надържавата, в която са установени.

Съгласно чл. 40, ал. 3 ППЗОП в случаите по т. 8, когато лицето има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.

1.2. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от
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лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. Мерките за доказване на надеждност са
съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен
от правото да участва в процедури за обществени поръчки, няма право да използва
предвидената възможност за времето, определено с присъдата или акта.

2. Възложителят отстранява участник при наличие на някое от основанията по чл. 107, т. 1, т.
2, б. "а", т. 3 и т. 4 ЗОП.

За удостоверяване на липсата на горепосочените основания участникът представя
съответните декларации]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП,
във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ), възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на
действие на договора Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от
регулаторен орган на съответната държава членка; или други документи, по преценка на
участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти на
територията на  Република България.
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически
оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите,
посочени в т. 1.1, с оглед факта, че регистърът е публичен.

Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и
6 ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.

1.2. Участникът, когато не е производител, следва да е упълномощен от фирмата производител
или неин официален представител със специални или изключителни права за продажба на
съответния продукт на територията на България.

Доказване:Това обстоятелство се доказва с представянето на валиден документ, доказващ, че
участника е упълномощен от фирмата производител или неин официален представител със
специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на
България, валиден за периода на действие на договора]

Икономическо и финансово състояние: [Възложителят няма поставени изисквания по
отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците]

Технически и професионални способности: [Възложителят няма поставени изисквания по
отношение на техническите и професионални способности на участниците]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]                                           Тежест: [   ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.06.2018]                      Час: (чч:мм) [14:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.09.2018]                      Час: (чч:мм) [14:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [27.06.2018] Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [гр.София, ул.Никола Габровски № 1, бл.2, ет. 5, Заседателна
зала]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [18.06.2018]

Възложител
Трите имена: [д-р Георги Александров Дамянов] ……../п/………. (Подпис и печат)
Длъжност: [Изпълнителен директор]


