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BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  -

ЕВРОХОСПИТАЛ" ООД, ул. "Колхида" - продължение, За: Стефка Инчева, България 4000, Пловдив,

Тел.: 0887 676772, E-mail: eurohospital.sgbal@abv.bg

Място/места за контакт: Танка Тухчиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eurohospitalplovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: www.eurohospitalplovdiv.com.

I.1)

Адреси  и  лица  за  контакт,  от  които  може  да  се  получи  допълнителна  информация:  На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси  и  лица  за  контакт,  от  които  може  да  се  получи  документация  за  участие:  На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси  и  лица  за  контакт,  на  които  трябва  да  бъдат изпратени  офертите  или  заявленията  за

участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СГБАЛ-Еврохоспитал” ООД за 2014 г.”

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки

Покупка 

Място на изпълнение: аптечен склад на СГБАЛ ЕВрохоспитал - гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе №

79

Код NUTS: BG421

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

лекарствени  (фармацевтични)  продукти,  медикаменти,  описани  детайлно  в  Приложение  №1

ІІ.1.5)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

(описание на обекта на поръчката по вид и приблизителни количества)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска

организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

съгласно Приложение № 1 (описание на обекта на поръчката по вид и приблизителни количества) от

документацията за участие

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС

77311 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Продължителност в месеци

12

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията  за  участие  700  лв.(седемстотин  лева)  чрез  банков  превод  в  банковата  сметка  на

Възложителя  в  “Райфайзенбанк  /България/”ЕАД  –  Пловдив,  по  банкова  сметка  IBAN  №

BG64RZBB91551001990975,  BIC  код  на  банката  RZBBBGSF  или  банкова  гаранция  съгласно

Указанията  на  Възложителя  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  -  в  размер  на  4  %  (четири

процента) от стойността на договора

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите,

които ги уреждат

съгласно  разпоредбите  на  ЗОП и  договора  за  доставка  на  лекарствени  средства  - по банков път по

сметка на изпълнителя

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е

обединение на физически и/или юридически лица

Кандидат за изпълнител на  обществената  поръчка може  да бъде  всяко българско или чуждестранно

физическо  или  юридическо  лице,  което  е  регистрирано  като  търговец  по  ТЗ или  националното  си

законодателство, както и техни обединения

ІІІ.1.3)

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им вІІІ.2.1)
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професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: До участие се допускат всички участници, за които не са

налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на всички

предварително обявени от Възложителя условия. Документи относно търговско-правния статут на

участника: 1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,

издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран или

пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се

изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. 2. Оригинал или нотариално

заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда

предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 3. Заверени от участника

копия на документи за регистрация – идентификационен код БУЛСТАТ (в случай, че участникът не е

вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията) и ДДС

идентификационен номер (в случай, че идентификационният номер за целите на ДДС не е единният

идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знак "BG"). 4. Декларация по чл. 47, ал. 9

от ЗОП за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 5.Декларация за

отсъствието на обстоятелства по чл.55, ал.7 от ЗОП 6.Декларация за приемане клаузите на проекта на

договора 7.Документ за внесена гаранция за участие

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за

предходната година – заверено „Вярно с оригинала” от законов представител или пълномощник на

кандидата, ако не са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или

участникът не е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. (Този документ не се

представя от новорегистрираните кандидати);

Минимални изисквания: Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната

година – заверено „Вярно с оригинала” от законов представител или пълномощник на кандидата, ако

не са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът не е

посочил информация за органа, който поддържа регистъра. (Този документ не се представя от

новорегистрираните кандидати);

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие на валидно Разрешение за

употреба/Удостоверение за регистрация в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO)

№ 726/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО)

№ 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/ и

одобрена кратка характеристика на продукта 2.Декларация от участника в съответствие с чл. 55, ал. 6

от ЗЛПХМ, че в случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през

2014-2015 г. количествата за лекарствения продукт са налични. 3.Заверено от участника копие на

Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ),

или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или Разрешение за внос –

издадени по реда на ЗЛПХМ. 4.Заверено от участника копие на валидна лицензия, издадена по реда

на ЗКНВП, когато участника подава оферта за доставка на лекарствени продукти, съдържащи

наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП. 5.Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за

лекарствените продукти в хуманната медицина; 6. Декларация, че предлаганите лекарствени

продукти са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България, и че до

изтичане на срока да договора ще бъдат осигурени доставките на лекарствени продукти за болницата

при спазване на изискването на чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ;

Минимални изисквания: 1. Заверено от участника копие на валидно Разрешение за

употреба/Удостоверение за регистрация в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO)

№ 726/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО)

№ 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/ и

одобрена кратка характеристика на продукта 2.Декларация от участника в съответствие с чл. 55, ал. 6

от ЗЛПХМ, че в случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през

2014-2015 г. количествата за лекарствения продукт са налични. 3. Заверено от участника копие на

Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ),

или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или Разрешение за внос –

издадени по реда на ЗЛПХМ. 4.Заверено от участника копие на валидна лицензия, издадена по реда

на ЗКНВП, когато участника подава оферта за доставка на лекарствени продукти, съдържащи

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП. 5.Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за

лекарствените продукти в хуманната медицина; 6. Декларация, че предлаганите лекарствени

продукти са разрешени за употреба, респ. регистрирани за продажба в Република България, и че до

изтичане на срока да договора ще бъдат осигурени доставките на лекарствени продукти за болницата

при спазване на изискването на чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ;

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена
ІV.2.1)

Административна информацияIV.3)

Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

ІV.3.2)

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 589041 от 28.02.2014 г. 

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни

документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие

24.06.2014 г.  Час: 14:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията  може  да  бъде  получена  по  следните  начини:  1.)  може  да  се  закупи  на  хартиен

носител  в  деловодството  на  “СГБАЛ  -  Еврохоспитал”  ООД  –  гр.  Пловдив,  ул.”Колхида”  -

Продължение всеки работен ден от 8.30 до 14.00 ч. до 24.06.2014 г. включително срещу сумата от 10

/десет/ лева за всеки отделен комплект, 2.) може да се предостави на хартиен носител на всяко лице,

поискало  това,  като  му  се  изпрати  за  негова  сметка  на  посочен  от  него  адрес  след  заплащане  на

сумата  от 10 /десет/ лева  за  всеки  отделен комплект до  24.06.2014 г. 3.) може  да  бъде  изтеглена  от

Профила на купувача безплатно

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

01.07.2014 г.  Час: 14:00
ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

90

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 04.07.2014 г.  Час: 14:00
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Място

СГЕБАЛ Еврохоспитал - гр. Пловдив, ул. "Колхида" - продължение, Деловодство

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При  отварянето на  офертие  право  да  присъстват имат кандидатите  подали  предложенията. Техните

представители  доказват  представителната  си  власт  с  надлежен  документ  и  документ  за

самоличност.Право  да  присъстват  имат  и  всички  лица  ,  за  които  това  е  допустимо  по  ЗОП,  след

доказване на съответно качество.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.2)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

съгласно разпоредбите на ЗОП и Указанията, посочени в документацията за участие

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

05.06.2014 г. 

VI.5)
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