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П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет:Доставка на лекарствени продукти за
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл.90 ал.1 т.1 от ЗОП , Ви отправяме покана за участие
в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка.
Възложителят определя следните изисквания за участие и
изпълнение на поръчката:
1.1.Предмет на настоящата обществена поръчка е:Доставка на лекар
ствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно
лечение
на
пневмо-фтизиатрични
заболявания-Стара
Загора”
ЕООД,съгласно приложена към настоящата покана спецификация,като
количествата, посочени в спецификацията са ориентировъчни.
1.2.Възможност за представяне на варианти: Не се предвижда
възможност за представяне на варианти в офертата.
1.3.Място и срок за изпълнение на поръчката:
Мястото
за изпълнение на поръчката е: франко болничната аптека,
обслужваща «СБАЛПФЗ-Стара Загора» ЕООД.
Срок за изпълнение – 12 месеца,считано от датата на сключване на
договора.

1.4.Срок на доставка – 24
Възложителя-писмено или устно.

часа след подадена заявка от

1.5.Цените на предлаганите продукти се оферират от участника в
български лева,без ДДС.
1.6.Начин и срок на плащане
Плащането се извършва в лева по посочена от изпълнителя банкова сметка
в срок от 60 дни след представяне на данъчна фактура ,оформена съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и приемо-предавателен
протокол.
ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1.Административни изисквания:
Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1,ал. 2 ,ал.5 от
ЗОП (по образец)
2.2.Технически изисквания към участниците
Да представят
а.) списък на основните договори за доставка на медикамента, извършени
през последните три години, съдържащ дата на договора, предмет,
стойност, име на възложителя, заедно с доказателства за извършените
доставки. Участникът трябва за последните три години да има сключени
минимум три договора за доставка на медикаменти;
б.) заверено копие от сертификат по ISO 9001:2008 на участника или
еквивалентен;
в) заверено копие от сертификат на фирмата производител съгласно
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен;
г.) инструкции и съдържание на предлагания продукт на български език;
д.) заверено копие от разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти на територията на Република България съгласно ЗЛПХМ.
е.)за предлаганият от участника лекарствен продукт, той следва да
представи заверено копие от разрешение за употреба издадено по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
ж.) медикаментът следва да бъдат с не по - малко от 80% остатъчен
гаранционен срок, за което участникът попълва декларация.
2.4.Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е времето,през което участникът е
обвързан с условията на представената оферта.Срокът на валидност е 90
дни ,включително от датата на провеждане на договарянето.
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3.1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от
стойността на договора / без ДДС/
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се
представи под формата на банкова гаранция .
4.Критерият за оценка – най-ниска предложена цена.
5.Място и дата на провеждане на договарянето – заседателната зала
на «Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара
Загора» ЕООД ул.»Армейска» № 11 – на 11.09.2014 г. От 10,00 часа.
Приложение:Спецификация
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................
/Д-р Л.Любенов/

