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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: 00444

Поделение: МБАЛ-ШУМЕН АД

Изходящ номер: 989 от дата 02/03/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД

Адрес
ул. Васил Априлов № 63

Град Пощенски код Страна
Шумен 9700 Република 

българия

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ-ШУМЕН АД 054 800749

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Спасова

E-mail Факс
mbal-shumen@ro-ni.net 054 800751

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mbal-shumen.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.mbal-shumen.com/profile/PP-16-76

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - 

ШУМЕН” АД.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24455000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно Техническата спецификация.

Прогнозна стойност

(в цифри): 46000   Валута: BGN

Място на извършване

Болничен склад на "МБАЛ-ШУМЕН" АД код NUTS:  

BG333

Изисквания за изпълнение на поръчката
І. Условия на Възложителя:

1. Срок на доставка – до 72 /седемдесет и два/ часа от подаване 

на заявката;

2. Срок на отложено плащане – 60 /шестдесет/ календарни дни 

3. Срок на валидност на офертата минимум 90 /деветдесет/ 

календарни дни.

II. Офертите трябва да съдържат:

1. Данни за лицето, което прави предложението (наименование, 

ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и/или факс за 

кореспонденция);

2. Предложение за изпълнение на поръчката, включващо техническо 

предложение за изпълнение 

3. Ценово предложение 

4. Участниците представят списък с обособените позиции, за които 

участват.

5. Декларация за остатъчния срок на годност на дезинфектантите 

ІІІ. Изисквания към предмета на поръчката:

1. Декларация, че участникът ще доставя дезинфектантите за 

нуждите на “МБАЛ – Шумен” АД.

2. Участниците задължително трябва да предоставят мостри за 

всички обособени позиции, за които участват, представени в 

отделна от офертата опаковка /кашон, кутия/, като задължително 

върху нея да е записано наименованието на участника и на кои ОП 

отговарят мострите, находящи се в опаковката. 

3. За ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 да се 

представят следните документи:

- валидно Разрешение, издадено от Министъра на здравеопазването, 

за пускане на пазара на биоцидни препарати по реда на ЗЗВВХВП; - 

валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството съгласно ISO 9001: 2008 за производителя, или 

еквивалентен – заверено от участника копие. - информационен лист 

за безопасност на български език; - етикет и инструкция за 

употреба на български език. 4. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

19, 20, 21 и 22 да се представят следните документи:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено 

от Изпълнителния директор на ИАЛ в съответствие със Закона за 

медицинските изделия – нотариално заверено копие. 

Производителите, установени на територията на Република 

България, могат да не представят Разрешение за търговия на едро 

с медицински изделия; - валиден сертификат за въведена система 

за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2008 за 

производителя, или еквивалентен  – заверено от участника копие; 

- Сертификат ISO 13485:2003 на производителя, или еквивалентен –

заверено от участника копие; - ЕС сертификат за нанесена СЕ 

маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
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предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален 

превод, или декларация от производителя за съответствие на 

предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 

съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ – копие от оригинала и 

официален превод на български език. Декларацията може да бъде 

придружена със съответния сертификат; - Етикет и инструкции за 

употреба на български език; - информационен лист за безопасност 

на български език. 

5. Оторизационни писма от съответните производители за 

произвежданите от тях продукти, които са предмет на 

предложението, от които да е видно, че съответният участник е 

упълномощен да ги продава на територията на Република България, 

валидни за срока на договора–заверени от участника копия.

6. За ОП №№ 1, 2, 3, 13, 14 и 15 участникът определен за 

изпълнител се задължава да предостави на възложителя за 

безвъзмездно ползване за срока на договора съответния брой и вид 

дозиращи устройства. Същите се предоставят с първата доставка на 

дезинфектанти. Това обстоятелство се декларира от участника под 

формата на декларация в свободен текст.

ІV. Гаранции: 

1. При подписване на договора участникът, определен за 

изпълнител, трябва да представи документ за внесена гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 3 % /три процента/ от 

стойността на поръчката.

V. Други изисквания:

1. Срок за получаване на офертите – до 16:30 часа на 15.03.2016 

г.

2. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик, с 

обозначени: предметът на настоящата поръчка, пълно наименование 

на участника, точен адрес и телефон за кореспонденция;

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/03/2016 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Офертите ще бъдат отворени на 16.03.2016 г. в 13:00 часа в 

заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичен блок на "МБАЛ-

ШУМЕН" АД.Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, на средствата за масово осведомяване и на други 

лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/03/2016 дд/мм/гггг
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