
 

МНОГОПРОФИЛНА   БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  ПО НЕВРОЛОГИЯ  И  ПСИХИАТРИЯ  “СВЕТИ НАУМ” 

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА 
София 1113, ул. "д-р Любен Русев” № 1.,  тел  (02)  9702 300 (222); 0886766068,  факс (02) 8709309;   

Ел. поща  ubalnp@yahoo.com 

MULTIPROFILE  HOSPITAL  FOR   ACTIVE  TREATMENT  IN  NEUROLOGY  AND  PSYCHIATRY “ST.  NAUM” 

ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL 
1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222);  0886766068, fax: +359 (2) 8709309;  

E-mail: ubalnp@yahoo.com 

 

Изх. №Д-1838/03.12.15 г.  

ДО: 

 

„ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ” ЕООД,  

със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1504, р-н Оборище, ул. „Оборище” № 1, вх. Б, ет. 5, 

ап. 10; 

 

П О К А Н А 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ КЛИНИЧНА И 

ЛИКВОРОЛОГИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД - 

РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР EASYLITE” 

” 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 7, т. 2, чл. 90, ал.1, т. 1 от ЗОП и Решение № Д-

273 от 03.12.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите 

клинична и ликворологична  лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД - реактиви и 

консумативи за електролитен анализатор EasyLite” 

, Ви отправяме покана за участие в процедура на договаряне без обявление. 

 

Предмет на обществената поръчка – “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите 

клинична и ликворологична  лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД - реактиви и 

консумативи за електролитен анализатор EasyLite”, както следва: 
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Наименование 

Прогнозно количество 

„До” 

І. Реактиви и консумативи за електролитен 

анализатор ЕasyLite 

 мярка  количество 

1. Na/K/Li пакет за 800 анализа пакет 10 

2. Почистващ кит – 90 мл кит 5 

3. Поддържащ кит /мембрана, шлаух, р-р за пълнене на 

електроди 

кит 2 

4. 7. Хартия за апарат EasyLite ролка 35 

 

За реактивите и консумативите, които са обект на тази обществена поръчка, 

откритата процедура, открита с Решение № Д-62/20.03.2015 г. (обявена в Регистъра на 

обществените поръчки по уникален номер 655789 по преписка  00826-2015-0005) и 

прекратена с Решение № Д-122/04.06.2015 г. (обявено в Регистъра на обществените 

поръчки под уникален номер 670053 по преписка 00826-2015-0005) на основание чл. 39, ал. 

1, т. 1 ЗОП, тъй като за нито една от тях не е подадена оферта. 

В рамките на настоящата обществена поръчка не се съдържат обособени позиции.

  

 2.  Срок за изпълнение на поръчката  – срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е до 30.09.2016 г. или до извършването на доставки на обща 

стойност, съответстваща на общата стойност на договора преди изтичането на посочения 

срок. 

         3. Срок за изпълнение на доставките  –срокът за доставка, след извършване 

на заявка в изпълнение на сключения договор е 24 (двадесет и четири) часа за обикновена 

поръчка и 2 (два) часа за спешна поръчка. Заявките ще се правят по телефон, като 

Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с 

доставката.  

  4. Място на изпълнение на поръчката: клинична и ликворологична 

лаборатория при МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р 

Любен Русев” № 1.   

 5. Срок на действие на договора – до 30.09.2016 г. или до извършването на 
доставки на обща стойност, съответстваща на общата стойност на договора преди 
изтичането на посочения срок. 

 6. Срок на валидност на офертите – минимум 180 (сто и осемдесет) календарни 

дни. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 

валидност на офертата си, се отстранява от участие.   

 7. Изисквания за подбор на възложителя 

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото 
състояние на участника. 

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и 

квалификация на участника: 



а) Участниците в настоящата процедура следва да ПРИТЕЖАВАТ ОПИТ В ИЗВЪРШВАНЕТО 

НА доставки с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка (на реактиви и 

консумативи) – участникът да има изпълнени минимум три доставки (договори).   

 

б) Участниците, следва да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с 

медицински изделия, издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 

лекарствата в съответствие със Закона за медицинските изделия (ЗМИ); 

 

в) Участниците трябва да предлагат доставката на медицински изделия, които имат нанесена 

„СЕ” маркировка, съгласно чл.15 ЗМИ, която да удостоверява, че съответствието на изделията 

със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на 

съответствието. 

 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените 

изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. 

8. Изисквания към кандидатите – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 5 и ал. 5 и чл. 

47, ал. 1, т. 2-4, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

9. Прогнозна стойност на поръчката – 4 100 лв. (четири хиляди и сто) без ДДС. 

10. Прогнозно количество и обем на обществената поръчка –  съгласно 

Техническата спецификация, неразделна част от настоящата покана. Възложителят не е 

длъжен да заяви за доставка цялото количество, посочено в спецификацията на 

обществената поръчка, а има право да заявява количества, съобразно действителните си 

нужди, но не повече от посоченото.  

 

11.Оферта – пликът с офертата трябва да съдържа: 

 Списък на документите в офертата – оригинал, в свободна форма; 

 Административни сведения – оригинал, по образец; 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 5 и ал. 5 и чл. 47, ал. 1, т. 2-4, ал. 2, т. 1 от ЗОП -. оригинал, по 

образец; 

 Заверено копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия, издадено по реда на ЗМИ; 

 Заверено копие на декларация за произход и съответствие, издадена от 

производителя на оферираните медицински изделия или негов упълномощен 

представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден 

от компетентен орган по смисъла на ЗМИ, или еквивалентен документ, съгласно 

чл. 53, ал. 4 ЗОП; 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, 

упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е 

подписана от представляващия участника по закон); 

 Документ за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е 

регистриран по ЗДДС – заверено от участника копие; 

 Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - оригинал, по образец; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - оригинал, по 

образец; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 



данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 

оригинал, по образец; 

 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

оригинал, по образец; 

 Декларация за липса на свързаност – оригинал, по образец; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - оригинал, по образец; 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, по образец; 

 Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език, а 

за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно 

чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на 

медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка. 

12. Критерий за оценка - “най-ниска цена” за всяка една обособена позиция. 

13. Срок и място за подаване на офертите – гр. София, ул. „Доктор Любен Русев” 

№ 1, деловодство на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, до 16.00ч. на 16.12.2015 г. 

14. Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като 

Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа, с който 

е закупена документацията. От деня на публикуване на Решението, Възложителят 

осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация по обществената 

поръчка на следния интернет адрес http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-

porachki/obshtestveni-porachki-2. 

15. Място и дата на провеждане на договарянето. 

Договарянето ще се проведе на адреса на Възложителя в гр. София, ул. „Доктор Любен 

Русев” № 1, учебна зала на ДКБ на 17.12.2015 г., както следва: 

1.  „ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ” ЕООД – 11:00ч. 

      16. Договарянето ще се проведе с участниците, които са подали оферти в 

определения от възложителя срок. На основание чл. 92а, ал. 1 ЗОП, Възложителят 

назначава комисия, която да проведе договарянето с поканеният участник, който е 

подал оферта в определения от възложителя срок. За договарянето се съставя протокол. 

След провеждането на договарянето, комисията изготвя доклад до възложителя, в 

който отразява резултата от преговорите и предлага на възложителя да сключи договор 

или да прекрати процедурата. 

17. Гаранция за изпълнение на договора. 

Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% от 

стойността на договора без ДДС, която се освобождава в 30 дневен срок след 

прекратяване на договора, ако липсва основание за задържането й от възложителя. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе в брой на касата на възложителя, по банков 

път или може да се представи под формата на банкова гаранция. При представяне на 

гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва ID 

номера на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки. Когато 

участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД и че е със срок на валидност най-малко тридесет дни 

след изтичането на срока на договора, ако липсват основания за задържането й от 

страна на възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по 

банков път, това следва да стане по следната сметка на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД: 

 

Банка: Уникредит Булбанк АД 

Клон София 

IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 

BIC КОД: UNCRBGSF 



 

18. Условия и начин на плащане: 

а) условия на плащане – плащането се извършва в лева, в тридесетдневен срок след 

представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за предаване на стоките на 

Възложителя.  

б) начин на плащане – плащането се извършва по банкова сметка на изпълнителя в срок 

до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по буква „а”. 

 

19. Изисквания за изпълнението на поръчката: 

Доставяните реактиви и консумативи трябва да отговарят на нормативно установените 

изисквания за качество и европейски стандарти, да са опаковани със съответната маркировка за 

производител и партидни номера, а маркировката да се поставя на всеки кашон, съответно - на 

всяка опаковка. Възложителят изисква да се доставят стоки с остатъчен срок на годност на 

реактивите и консумативите към датите на доставка не по-малък от 75 % от обявения от 

производителя.   

 

`   Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н./п/ 

 


