Деловодна информация
Обявление за публикуване
Партида на възложителя

806
Изходящ номер

РД-967
от дата

15-март-2021

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС ЕООД
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000053088
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. Бургас
Пощенски адрес:

ул. "Генерал Гурко"№64 "СБАЛПФЗ-БУРГАС"ЕООД - Белодробна болница Бургас
Пощенски код:

8000
код NUTS

Бургас
Лице за контакт

Валентин Костов Василев
Електронна поща:

pulm_hosp_bs_asb@abv.bg
Телефон:

+359 889689149
Факс:

+359 56896252
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

http://www.pulmhospital-bs.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/20798

I.3)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/117961
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/117961
I.4)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.5)

Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-БУРГАС ЕООД
II.1.2)

Основен CPV код

33600000
II.1.3)

Вид на поръчка

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД.
Видовете и прогнозните количества са посочени в техническата спецификация по 27 (двадесет и седем)
обособени позиции, приложена в документацията за обществената поръчка.
Доставките следва да се извършват периодично, по заявки на възложителя, според конкретните актуални нужди
на възложителя.
II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС

237019.42
Валута

BGN
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции

27
Оферти могат да бъдат подавани за

всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1)

Наименование

Лекарства за стомашно чревния тракт, черен дроб и бъбреци
Обособена позиция №

1
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 1 - обособена позиция - Лекарства за стомашно чревния тракт, черен дроб и бъбреци
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 A02BA03 Famotidinepowdr and solvent for solution for injection20 mg/ml-mg 600
2 A02BC01 Omeprazolegastro recictant caps hard20 mgmg 2600
3 A03AD01 Papaverinesol.inj.20mg 50
4 A03AD02 Drotaverinesolution for injection 40mg 50
5 A03BA01 Atropinesolution for injection1mg 30
6 A03BB01 Butylscopolaminesolution for injection20mg/mlmg 30
7 A03FA01 Metoclopramidesol. inj.10mg/2mlmg1 50
8 A05BA03 Silymarincapsule hard90mg 9000
9 A16AA02 Ademetioninepowd.inj.+solv500mg20
10 A16AA02 Ademetioninegastro resistant tabl .500mg 20
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

3755.92
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1)

Наименование

Лекарства за контрол на нивата на кръвна захар
Обособена позиция №

2
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 2 - обособена позиция - Лекарства за контрол на нивата на кръвна захар
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 A10AB01 Insulin Humansolution injection300UI 40
2 A10AC01 Insulin Humansusp.inj.cartrige300UI 40
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

516
Валута

BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1)

Наименование

Витамини и минерални добавки
Обособена позиция №

3
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 3 - обособена позиция - Витамини и минерални добавки
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 A11GA01 Ascorbic acidsol.for inj. 500mg 550
2 A12AA03 Calcium gluconate, Calcium Laevulinatesolution for injection8,94mg /ml-10 mlmg 500
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

1438.75

Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (4)

II.2.1)

Наименование

Антитромботични лекарства - I -ва група
Обособена позиция №

4
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 4 - обособена позиция - Антитромботични лекарства - I -ва група
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 B01AB06 Nadroparinsolution for injection5700IU 10000
2 B01AB05 Enoxaparinsolution for injection8000IU 5000
3 B01AC04 Clopidogrelfilm-coated tablet75 mgmg 500
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС

74445.83
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (5)

II.2.1)

Наименование

Инфузионни и инжекционни разтвори , плазмени биопродукти
Обособена позиция №

5
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 5 - обособена позиция - Инфузионни и инжекционни разтвори , плазмени биопродукти
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 B05XA03 Sodium chloridesol. Inj.9 mg/ml - 10 mlml 50
2 B05BB01 Sodium Chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate sol.for inf.500ml 300
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

401.67
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (6)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици - широкоспектарни ампицилини
Обособена позиция №

6
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 6 - обособена позиция - Антибиотици - широкоспектарни ампицилини
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhubitorpowder for solution for injection1000 mg/200 mgmg 5000
2 J01CR05 Piperacillin/ Tazobactampowder for solution for injection or infusion4g/0.5-50mlg 20
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

18291
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (7)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици - цефалоспорини второ поколение
Обособена позиция №

7
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 7 - обособена позиция - Антибиотици - цефалоспорини второ поколение
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01DC02 Cefuroximepowder for solution for injection1500mg 3500
2 J01DC02 Cefuroximefilm-coated tablets500mg 2000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

8595.83
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (8)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици - цефалоспорини трето поколение
Обособена позиция №

8
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 8 - обособена позиция - Антибиотици - цефалоспорини трето поколение
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01DD01 Cefotaximepowder for solution for injection1 gg 5000
2J 01DD02 Ceftazidimepowder for solution for injection1 gg 50
3 J01DD04 Ceftriaxonepowder for solution for injection2g 7000
4 J01DD13 Cefpodoxime proxetilfilm-coated tablets200mg 1500
5 J01DD62 Cefoperazon/ Sulbactampowder for solution for injection1 g/1 gg 600

II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

46349.58
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (9)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици цефалоспорини четвърто поколение
Обособена позиция №

9
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение

код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 9 -обособена позиция - Антибиотици цефалоспорини четвърто поколение
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01DE01 Cefepimepowd. inj.1g 1000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

4900
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (10)

II.2.1)

Наименование

Антиботици аминогликозиди
Обособена позиция №

10
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000

II.2.3)

Място на изпълнение

код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 10 - обособена позиция - Антиботици аминогликозиди
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01GB03 Gentamicinsolution for injection40 mg/ 2 mlmg 1500
2 J01GB06 Amikacinsolution for injection500 mg/2 ml - 2 mlmg 1000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

4862.5
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (11)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици макролиди
Обособена позиция №

11

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 11 - обособена позиция - Антибиотици макролиди
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01FA10 Azithromycinfilm-coated tablets500mg 4000
2 J01FA10 Azithromycinpowder for solution for infusion500mg 40
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

9731.67
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (12)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици 4хинолони

Обособена позиция №

12
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 12 - обособена позиция - Антибиотици 4хинолони
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01MA02 Ciprofloxacin hydrochloride solution for infusion200 mg/100ml mg 2000
2 J01MA12 Levofloxacinfilm-coated tablets500mg 2000
3 J01MA12 Levofloxacimsol.inf.5 mg/ml - 100 mlmg 1200
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

19550
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (13)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици гликопептиди
Обособена позиция №

13
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 13 - обособена позиция - Антибиотици гликопептиди
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01XA01 Vancomycinpowder for solution for infusion1 gmg 20
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

306.67
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (14)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици сулфонамиди
Обособена позиция №

14
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 14 - обособена позиция - Антибиотици сулфонамиди
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01EE01 Sulfamethoxazole/Trimethoprimconcentrate for solucion for infusion80 mg./ml/16 mg/ml-5 ml.mg 20
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

37.17
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (15)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици нитроимидазоли
Обособена позиция №

15
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 15 - обособена позиция - Антибиотици нитроимидазоли
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01XD01 Metronidazolesolution for infusion500 mg/100 ml - 100 mlmg 1000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

1508.33
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (16)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици карбапенеми
Обособена позиция №

16
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 16 - обособена позиция - Антибиотици карбапенеми
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01DH51 Imepenem/ Cilastatin powder for solution for infusion 500 mg/ 500 mg -2 ml.mg 50
2 J01DH02 Meropenem powder for solution for infusion 100mgmg 50
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

1040
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (17)

II.2.1)

Наименование

Антибиотици оксазолидони
Обособена позиция №

17
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 17 - обособена позиция - Антибиотици оксазолидони
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01XX08 Linezolidsolution for infusion2 mg/ml - 300 mlmg 20
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

649.83
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (18)

II.2.1)

Наименование

Лекарства за сърдечно съдови заболявания
Обособена позиция №

18
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 18 - обособена позиция - Лекарства за сърдечно съдови заболявания
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 C01AA05 Digoxintablets0,25mg 50
2 C04AD03 Pentoxifyllinesolution for injection20 mg/ ml - 5mlmg 10
3 C08DA01 Verapamil Hydrochloridefilm coated tablets80mg 400
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

32.17
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (19)

II.2.1)

Наименование

Антисептици и локални анестетици
Обособена позиция №

19
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 19 - обособена позиция - Антисептици и локални анестетици
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 N01BB52 Lidocaine / Chlohexidine urethral gel 0,25g Lidocaine 5
2 N01BB02 Lidocaine solution for injection20mg/ml-10mlml 120
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

223.54
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (20)

II.2.1)

Наименование

Противовъзпалителни и обезболяващи лекарства
Обособена позиция №

20
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 20 - обособена позиция - Противовъзпалителни и обезболяващи лекарства
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 M01AB05 Diclofenacsolution for injection25 mg/ml - 3 mlmg 500
2 N02BB02 Metamizole sodiumsolution for injection1000mg/2ml 10
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

278.58
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (21)

II.2.1)

Наименование

Психолептици
Обособена позиция №

21
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 21 - обособена позиция - Психолептици
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 N05AA01 Chlorpromazinesol.inj.25/ml-2mlmg 10
2 N05BA01 Diazepamsol.inj.10mg/ml-2mlmg 10
3 N05BB01 Hydroxyzine Hydrochloridefilm-coated tablets25mg 2000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

211.92
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (22)

II.2.1)

Наименование

Психоаналептици
Обособена позиция №

22
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 22 - обособена позиция - Психоаналептици
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 N06BX03 Piracetamtabl. film1200mg 100
2 N06BX03 Piracetamsolution for injection3000mg/15ml 150
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

146.67
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (23)

II.2.1)

Наименование

Аналгетици и анестетици
Обособена позиция №

23
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 23 - обособена позиция - Аналгетици и анестетици
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 N03AA02 Phenobarbitalsol.for inj. 100mg/ml-2mlmg 5
2 N02BE01 Paracetamolsol.for infusion10mg/ml-100mlmg 50
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

69.58
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (24)

II.2.1)

Наименование

Лекарства повлияващи дихателната система
Обособена позиция №

24
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 24 - обособена позиция - Лекарства повлияващи дихателната система
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 R05CB02 Bromhexinetabl.8 mgmg 30000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

4000
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (25)

II.2.1)

Наименование

Лекарства - инхибитори на невроаминидазата
Обособена позиция №

25
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№25 -опособена позиция - лекарства - инхибитори на невроаминидазата
№Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J05AH02 Oseltamivircaps hard75mg 60
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

87
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (26)

II.2.1)

Наименование

Лекарствени продукти - антибиотици, извън приложение 2 на ПЛС
Обособена позиция №

26
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 26- обособена позиция - Лекарствени продукти - антибиотици, извън приложение 2 на ПЛС
№ Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 J01AA02 Doxycyclinecaps. Hard100 mgmg 750
2 J01CA01Ampicillinpowder for sol. for inj.1 gg 100
3 J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhubitor tabl. film - coated875 mg/125 mgmg 1500
4 J01CR04 Ampicillin; Sulbactampowder for sol. for inj.1,5 gg 4000
5 J01FA09 Clarithromycin film coated tablet500mg 1000
6 J01MA14 Moxifloxacin tabl. film - coated400mg 50
7 A07AA02 Nystatintabl.0,5MU 5000
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС

19151.25
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

II.2) Информация за ОП (27)

II.2.1)

Наименование

Лекарствени продукти извън приложение 2 на ПЛС
Обособена позиция №

27
II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

33600000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Бургас
Основно място на изпълнение

болничната аптека на КОЦ-Бургас-ул.Доц.Д-р Константин Кънчев; 3а ЛП с наркотични вещества: БА на УМБАЛ ДЕВА
МАРИЯ ул. „Ванче Михайлов“ №1, намираща се в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

№ 27 - обособена позиция - Лекарствени продукти извън приложение 2 на ПЛС
№ Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/Международно непатентно наименование /INN/Лекарствена
формаКоличество на активното лекарствено веществоОриентировъчно количество - брой
1 A07DA03 Loperamidecapsule2mg 220
2 В02ВХ01 Etamsylatesolution for injection 250mg/mlmg 1400
3 C05CA51 Rutoside/Ascorbic acidfilm coated tablets5mg 6000
4 N02BB02 Metamizole sodiumsolution500mg/20ml 40
5 N02BE01 Paracetamoltabl.500mg 1200
6 N05BA01 Diazepamtabl10mg 40
7 N05BA09 Bromozepamtablets3mg 40
8 N05CM11 Sodium bromidampuli100mg/5mlmg/ml 100
9 R03BA02 Budesonidenebul.susp.0.25 mg\mlmg. 5000
10 R05DB18 Prenoxidiazinetabl.100mg 10000
11 N01BB02 Lidocainespray10%38 гр. 5
12 V04CF01 Tuberculini puri.protein derivative for human usesol.ing.5 TU-01ml flaconi 10 дозиTU 150
13 R05CB06 Ambroxoloral sotution5mgmg 10
14 A09AA02 Mezym fortetabl castro resistant10mg 50
15 R06AX27 Desloratadinefilm coated tablets5mg 100
16 R05CB01 Acetylcysteineeffervescent tablet600mgmg 100
17 R05CB15 Erdosteinecaps.300mgmg 200
18 M01AB05Diclofenac sodiumgastro recictant tabl.50mg70
19 B01AC7 DipyridamoleCoated tablet, 25 mg,mg 20 000
20 M04AC1 Colchicinetabl,0,5mgmg 2 000
21 A03DA2 Pitofenone and analgesicssolution for injection 500mg/mlmg 5
22 N05CX M entha-crataegus-valerianatabl. 300
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

19725.55
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)

Условия за участие

III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри
Списък и кратко описание на условията

Участникът трябва да има право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични вещества,
т.е. трябва в негова полза да има издадени: Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти,
съгласно чл. 195 от ЗЛПХМ /когато участникът не е производител/: за лицата по чл.195, ал. 2 от ЗЛПХМ –
разрешение за търговия на едро по чл. 202 от ЗЛПХМ, съответно за лицата по чл.195, ал. 1 от ЗЛПХМ – валидно
удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Република България по чл. 203 от ЗЛПХМ,
респ. валидно разрешение за производство на съответните лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал. 1 от
ЗЛПХМ /когато участникът е производител/, респ. валидно разрешение за внос на съответните лекарствени
продукти, съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ /когато участникът е вносител/, издадени от Изпълнителния директор на
ИАЛ;
Валидна лицензия за дейности /в т.ч. търговия/ с наркотични вещества, издадена от Министъра на
здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър;
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Няма
Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)

Няма
III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата,
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с поръчката – доставки доставки на лекарствени продукти за
над 280 000 лв. /двеста и осемдесет хиляди лева/ с включен ДДС.
Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата,
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с поръчката – доставки доставки на лекарствени продукти за
над 280 000 лв. /двеста и осемдесет хиляди лева/ с включен ДДС.
3.2.2. За доказване съответствието с изискванията за технически и професионални способности трябва да се
представят:
3.2.2.1. Списък на изпълнените от тях през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата,
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката поръчката – по образец №1.
Списъкът следва да съдържа информация относно вида /обекта/– доставки на лекарствени продукти, предмет на
съответната доставка /описание/, който да е посочен ясно и да е видно идентичност или сходство с предмета на
настоящата обществена поръчка, датите – начална и крайна дата, получателите, обем и стойности /сума, като е
посочено същата с или без ДДС е/ на съответните доставки, ведно със съответните приложения – заедно с
доказателства за извършените доставки.
3.2.2.2. За доказване изпълнението на доставките, посочени в списъка, трябва да бъдат представени
доказателства – могат да бъдат посочвани публични регистри, в които е публикувана информация относно
изпълнението на доставките, посочени в списъка, както и могат да бъдат представяни и други доказателства /напр.
удостоверения и/или писма за добро изпълнение, референции, издадени от съответните получатели на
посочените в списъка доставки/, които да удостоверяват изпълнени доставки и да съдържат следната
информация: предмет на доставките, обем, стойности, дати, получатели, да съдържат и дата и подпис на издателя
и данни за контакт; могат също така да бъдат представяни копия на документи, удостоверяващи изпълнението на
доставките, вида и обема на изпълнените дейности/.

III.2)

Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката

Размер на гаранцията за изпълнение на поръчката съгласно чл.111, ал.2 от ЗОП е – 5% /пет процента/ от стойността
на договора за възлагане на обществената поръчка /изчислена като 5% от общата количествена стойност на
доставките, съобразно ценовото предложение на определения изпълнител, в лева, без включен ДДС/. Гаранцията
за изпълнение се предоставя в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция; - застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител,
избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по чл. 111, ал. 5, т. 1 или 2 от ЗОП-под формата на
парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице–
гарант. плащане: съгл. проекта на договор.Срок за плащане на доставките: Плащането за изпълнението на
поръчката се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 календарни дни, считано от датата на
получаване на издадената фактура.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Публично състезание
IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не
IV.2)

Административна информация

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата

16-април-2021
Час

23:59
IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български
IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

3
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата

19-април-2021
Час

13:30
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка

не
VI.3)

Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Възложителят отстранява участници на основание чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП; при наличие на обстоятелство
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и при
обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и на основание чл.107 от ЗОП.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Държава

България
Град

София
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Пощенски код

1000
Електронна поща

delovodstvo@cpc.bg
Телефон

+359 29356113
Факс

+359 29807315
Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg
VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

15-март-2021

