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АО П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: гор@аор.Ьд , e-rop(o)aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00204 
Поделение:________
Изходящ номер: ОП-01-564 от дата 30/10/2015 
Коментар на възложителя:
Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП - Силистра по текущи заявки през 
2016 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска 
помощ.

if

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Център за спешна медицинска помощ - Силистра
Адрес
ул. Петър Мутафчиев № 80
Град
Силистра

Пощенски код
7500

Страна
България

Място/места за контакт
ул. Петър Мутафчиев № 80

Телефон
086 822318

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Севда Русева, главен счетоводител
E-mail
csmp-silistra@mh.government.bg

Факс
086 822285

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): 
http://csmpsilistra.com/profil.html

РАЗДЕЛ II__________________________________________________________________________________
Обект на поръчката
Ц Строителство_________________ [Х[1 Доставки______________________[ДУслуги_______________________
Кратко описание
Доставка на лекарствени продукти в ЦСМП - Силистра по текущи заявки през 
2016 г., съгласно Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска 
помощ.
Общ терминологичен речник (CPV)_______________________________________________________

Осн. код Дон. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 33600000

РАЗДЕЛ III_______________________________ ________ __ _______________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозна стойност на поръчката за периода на договора - 35000 (тридесет и 
пет хиляди) лева без ДДС.
Източник на финансиране - средства от бюджета на ЦСМП - Силистра за 2016 г. 
Количеството за всеки от лекарствените продукти от спецификацията на 
лекарствените продукти, публикувана в електронната страница на ЦСМП - 
Силистра, е съобразно нуждите на възложителя за срока на договора 
01.01.2016-31.12.2016 г. Необходимостта се заявява пред изпълнителя в 
текущи писмени заявки през 2016 г., по търговско наименование, лекарствена 
форма и количество.

http://www.aop.bg
mailto:csmp-silistra@mh.government.bg
http://csmpsilistra.com/profil.html
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Прогнозна стойност
(в цифри): 35000 Валута: BGN
Място на извършване
Град Силистра, ЦСМП - Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, ет. 2 код NUTS: BG325

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Кандидатите да притежават:
1.1. Разрешение за търговия на едро/удостоверение за регистрация за 
търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за производство, или 
за внос, съгл.ЗЛПХМ, или съгл.Регламент на Европейския парламент и Съвета;
1.2. Лицензия, издадена по реда на ЗКНВП; 1.3. Сертификати, издадени от
акредитирани институции или агенции за управление на качеството - 
сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника за въведена Система 
за управление на качеството за търговия с лекарствени продукти. 2. Всички 
лекарствени продукти да притежават валидно разрешение за употреба в 
РБългария, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на 
Европейския парламент и Съвета (чл.23,ал.1 на ЗЛПХМ). 3. Кандидатите да 
могат да осигуряват по заявка всички лекарствени продукти, посочени в 
техническата спецификация, публикувана в електронната страница на ЦСМП- 
Силистра; 4. Лекарствените продукти да се доставят до 3 (три) дни при 
планово заявяване, а при спешни случаи-до 24 часа от заявяването. 5. 
Лекарствените продукти да се доставят текущо въз основа на предварителни 
писмени заявки от Възложителя. Необходимостта се заявява по търговско 
наименование, лекарствена форма и количество. Доставките следва да се 
извършват само в количествата, посочени в съответната заявка; 6. 
Лекарствените продукти да са с остатъчен срок на годност към датата на 
доставката, не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента)от обявения от 
производителя; 7. Плащането да се извършва по банков път, отложено със 
срок не по-малък от 60 (шестдесет)дни след датата на издаване на фактурата; 
8. Кандидатите трябва да представят оферта, съдържаща най-малко: 8.1. Данни 
за лицето, което прави предложението - име, ЕГН/ЕИК, адрес на управление, 
адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на 
представляващия, лице за контакт; 8.2. Техническо предложение, съдържащо 
предложението на кандидата за изпълнение изискванията на възложителя по т.1 
- т. 7, включващо: 8.2.1. Копия на документите по т.1.; 8.2.2. Декларация,
че предлаганите лекарствени продукти са разрешени за употреба, респ. 
регистрирани за продажба в РБългария и че до изтичане на срока на договора 
ще бъдат осигурени доставките на лекартвените продукти при спазване на 
изискването на чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ; 8.2.3. Декларации за изпълнение на
изискванията на възложителя по точки от 3 до 6; 8.2.4. Декларация, че 
предлаганите цени на лекарствените продукти, включени в Приложение № 2 на 
Позитивния лекарствен списък (ПЛС), актуален към датата на отваряне на 
офертите, не надвишават цените, съгл.чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ. Ако
участникът бъде определен за изпълнител, автоматично ще се съобразява с 
промените на държавно регулираните цени, когато е в полза на възложителя и 
ще предоставя лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата 
на промяна на последните в ПЛС.; 8.3. Ценово предложение - списък на 
посочените в спецификацията лекарствени продукти по АТС, международно 
непатентно наименование (INN), лекарствена форма, количество на активното 
вещество, единица мярка, като участникът следва да посочи търговско 
наименование,цена за единица мярка с вкл.ДДС и цена за опаковка с ДДСза 
всички позиции от спецификацията- на хартиен и технически
носител.Участникът носи отговорност за идентичността на информацията в 
хартиения и ехническия носител.За нуждите на класирането да се използват 
данните от техническия носител; 8.4. Срок на валидност на предложението, не 
по-малък от 60 дни; 8.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, 
подписало офертата - когато офертата или документ от нея не е подписана от 
законен представител на участника, съгл. актуалната му регистрация; 9. 
Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик.
Критерий за възлагане
^най-ниска цена__________________ ______________ Д  икономически най-изгодна оферта______________
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Показатели за оценка на офертите
На първо място се класира участникът, предложил оферта с най-ниска сума от 
цените за единица мярка с ДДС на лекарствените продукти.
Срок за получаване на офертите
Дата: 10/11/2015 дд/мм/гггг___________________________________________________________ Час: 16:00
Европейско финансиране____________________________________________________________ Да D  He ЕЕ1
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения 
интернет адрес или друго:
Офертите да се представят на адрес: град Силистра, ул. Петър Мутафчиев №
80, ет.2, при техническия сътрудник.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 12.11.2015 г., 10:00 часа, в 
град Силистра, бул. Македония № 61, ет. 5, стая 509.

Приложенията към публичната покана са публикувани в профила на купувача в 
електронната страница на ЦСМП - Силистра.

РАЗДЕЛ IV_________________________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/1 1/2015 дд/мм/гггг _____________________________


