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: [ № 537/04.07.2017г.………………………………………………]

Възложител: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-III-ПЛЕВЕН” ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00885 ]
Адрес: гр. Плевен 5800, жилищен комплекс „Сторгозия”
Лице за контакт (може и повече от едно лица): д-р Калина Донкова
Телефон: 0899 182868
E-mail: dkc_3@outlook.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от: www.dkc3pleven.com
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична
лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от
една година,считано от 23.07.2017 година.

Кратко описание: В предмета на поръчката „”, са включени 4 /четири/ броя обособени позиции,
както следва: Участниците следва да представят оферта по единични стойности на
отделните продукти по обособени позиции,както следва:
1.РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ОТВОРЕНА СИСТЕМА;
2.РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА;
3.ОБЩОЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ;
4.ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ/ТИП КАСЕТИ/
Не се допуска офериране за отделни номенклатури медицински консумативи, посочени в
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съответната обособена позиция. Участникът следва да подаде оферта за цяла обособена позиция.
Срок за изпълнение на поръчката-Срокът за изпълнение на поръчката е една година,считано от
23.07.2017 година за всички реактиви и консумативи.
Място на извършване: Доставката се извършва в сградата на ДКЦ- III -Плевен ЕООД гр.
Плевен 5800, жилищен комплекс „Сторгозия”.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до [70 000 ]седемдесет хиляди лева
без ДДС.Предложения , надвишаващи посочената прогнозна стойност няма да бъдат разглеждани.
Гаранция за изпълнение:Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 1% от
стойността му. Гаранция за изпълнение се представя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5
от ЗОП.
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ №1 ]
Наименование: РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ОТВОРЕНА СИСТЕ
МА
1.Консумативи за биохимичен анализатор BS 200
2.Реактиви за биохимични анализи
2.1.Първа група – обща
2.2.Втора група – липиди
2.3. Трета група - имунотурбидиметрия

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ не повече от 18000лв. ]вкл.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [ №2]
Наименование: РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ЗАТВОРЕНА
СИСТЕМА
1.Уринен анализатор DIRUI H 300
2.глюкоанализатор BIOSEN C_line
3.Йонселективен анализатор EASY LYTE plus
4.Имунологичен анализатор ALIA 600
5.Коагулометър TROMBOSTAT 2 channel
6.Хематологичен анализатор BC – 20/30S
7.NICO CARD
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ не повече от 28000 лв. ]вкл.
Номер на обособената позиция: [ №3]
Наименование: ОБЩОЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ не повече от 17000лв. ]вкл
Номер на обособената позиция: [ №4]
Наименование ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ/ТИП КАСЕТИ/
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ не повече от 7000 лв. ]вкл.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [валидно Разрешение за
търговия на едро с медицински изделия]
Икономическо и финансово състояние: не]
Технически и професионални способности: [ДА]
1. /Всеки участник трябва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински
изделия и Разрешение за употреба, когато е приложимо; 2./ Участника в процедурата трябва да
е изпълнил минимум 3/три/ доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
поръчката, за последните 3/три/ години от датата на подаване на офертата. Представя се Списък
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената
доставка, съобразен с минималните изисквания. 3./Представя се Декларация /свободен текст/за
спазване срока на годност,най-малко една година от датата на заявката. 4./Представя се
Декларация/Сертификат за СЕ маркировка, съответствие на предлаганите изделия и
консумативи или еквивалентен документ. 5./ Представя се оторизация на името на участника от
производителя или от оторизиран представител от производителя за територията на РБ на свое
име, от които да е видно, че има права да предлага изделията и консумативите, валидна за
гаранционния срок **Забележка: представянето на оторизационно писмо не важи за стоки от
предмета на поръчката, за който участникът е производител. Забележка: Посочените от т.1т.5 документи се прилагат към техническото предложение.
[] 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
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

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.07.2017г]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12.09.2017.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 13.07.2017г. 10:00ч.]
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Място на отваряне на офертите: гр.Плевен, жилищен комплекс „Сторгозия”, ДКЦ- III -Плевен
ЕООД

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): [детайлно описание в документацията на поръчката
На профил на купувача

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [04.07.2017г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Д-р Красимир Димитров Трифонов]
Длъжност: [управител]
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