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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 826
Поделение: ________
Изходящ номер: Д-96 от дата 14/05/2014
Коментар на възложителя:
Изпраща се с електронен подпис

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД
Адрес
ул. д-р Любен Русев №1

Град Пощенски код Страна
София 1113 България
Място/места за контакт Телефон
МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД 02 9702104

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Пукнев
E-mail Факс
svnaum2@gmail.com

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svnaum.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи за клинична и ликворологична
лаборатория, разпределени в три комплексни позиции, посочени в
техническата спецификация-Приложение №1 към документацията за
обществената поръчка.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000
Доп. предмети 33696500
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно техническата спецификация към документацията за обществената
поръчка
Прогнозна стойност
(в цифри): 7905   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София, ул. д-р Любен Русев №1 -Клинична и ликворологична  
лаборатория  

код NUTS:  
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, следва
да представят заедно с офертата и следните документи: 
1.     Документи относно търговско-правния статут на участника:
1.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за
актуално съдебно състояние, а когато участникът е физическо лице-
документ за самоличност. Когато участникът е регистриран или
пререгистриран в единния електронен търговски регистър, следва да
посочи ЕИК.
1.2. 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
кандидата. 
2.      Документи относно икономическите и финансови възможности на
участника:
- информация за общия оборот
3.    Документи относно техническите възможности на участника:
3.1. Списък на договорите за доставки, сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 5 г. включително, стойностите, 
датите, възложители, ЕИК (Приложение № 5), придружени от препоръки
за добро изпълнение. Препоръките трябва да са издадени през
последните пет години.
3.2.  препоръки за добро изпълнение (референции)- минимум 3(три), 
издадени от изброените в информацията по т. 3.1. клиенти или копия от
посочените в информацията по т. 3.1. договори. Препоръките трябва да
са издадени през последните пет години. 
3.3. Декларация от участника, че предлаганите реактиви и консумативи
притежават СЕ – марка, съгласно изискванията на действащото
законодателство, заедно с копие от съответния сертификат. Декларацията
е със свободен текст.
3.4. Декларация свободен текст за произход и съответствие от
производителя или упълномощен представител по смисъла на ЗМИ на
предлаганите реактиви и консумативи – заверено от участника копие в
превод на български език.
3.5. Декларация свободен текст, че срока на годност на реактивите и
консумативите не е по-малък от шест месеца към датата на доставка.
3.6. Декларация от участника свободен текст, че предлаганите реактиви
и консумативи или техните еквиваленти отговарят на минималните
специфични технически изисквания и са оригинални и/или съвместими за
работа с наличната апаратура в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, съгласно
техническата спецификация.
3.7. Копие от валидно разрешение или удостоверение за търговия на
едро с медицински изделия.
3.8.Оторизационно писмо на името на кандидата, издадено от: 
а) производителят на медицинските изделия или
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б) упълномощеният представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ,
валидно за срока за изпълнение на пръчката, от което да е видно, че
участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената
поръчка с изделията на производителя и изявление, че ще бъдат
доставяни необходимите количества, ако участникът бъде определен за
изпълнител на обществената поръчка - заверено от учасника копие от
оригинала и в превод на български език ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ
КАНДИДАТА, че ако бъде определен за изпълнител преди сключването
на договора ще представи оторизационно писмо по т. 3.8.“а“ или
3.8.“б“.
3.9. Документът за писмено упълномощаване на представител, съгласно
чл.10, ал.2 от ЗМИ когато производителят на медицинските изделия не
е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от
Европейското икономическо пространство – заверено от учасника копие от
оригинала и оригинал на прeвод на български език.
3.10 Подробна документация – листовки, каталози, инструкции за
употреба и всяка друга налична информация, в това число макет на
опаковка, с която доказват съответствието на предлаганите от тях стоки с
изискванията на възложителя, определени със спецификацията по
настоящата процедура
4. Финансово предложение съгласно Приложение № 3 към документите.
Финансовата оферта трябва да съдържа:
4.1. ценово предложение; 
4.2. срок на отложено плащане в календарни дни
5.Декларация по чл.47,ал.1,т.1,2 и 3 от ЗОП
6.Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП. 
За всяка позиция са определени пределни цени.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Предложена цена в лева без ДДС  - с относителна тежест  60%. 
2.Срок за доставка в часове – с относителна тежест 20%.
3.Срок на отложено плащане в календарни дни – с относителна тежест
20%.

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/05/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Цялата документация свързана с Обществената поръчка се намира на
сайта на болницата на адрес http://www.svnaum.com, а така също
може да бъде закупена от касата на болницата на посочения в точка IV 
– 2 адрес, на цена от 15 лева.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/05/2014 дд/мм/гггг
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