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Изх.№ 1683
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ДО
„Марвена Диагностика” ООД
гр.София 1799
жк Младост 2, ул.„Свети Киприян”44
тел: 02 9748944, факс: 02 9748940
service@marvena-dx.com

ПОКАНА
За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № Р-30 / 21.11.2014г. за
откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет : „Доставки на медицински реактиви за биохимичен анализатор Dimension
Xpand, производство на Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия” Ви
отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 03.12.2014г. от 13:00
часа в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана .

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

1.
Предмет на поръчката : Доставки на медицински реактиви за биохимичен
анализатор Dimension Xpand, производство на Siemens Healthcare Diagnostics Products
GmbH, Германия. Настояшата процедура е за периодично повтарящи се доставки на
лабораторни реактиви, съобразно нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана ,
с цел сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените
поръчки, съгласно прогнозно-количествената спецификация:
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№ по
ред

Наименование / вид / изисквания

мярка

Прогнозно
количество
за 9 месеца

оп.

15

1

Общ белтък

2

Албумин

оп.

10

3

Калибратор албумин/тотал протеин

оп.

1

4

Урея

оп.

28

5

Креатинин

оп.

36

6

Пикочна киселина

оп.

10

7

Калций

оп.

10

8

Глюкоза

оп.

15

9

Калибратор 1

оп.

1

10

АСАТ

оп.

32

11

ГГТП

оп.

15

12

Алфа амилаза

оп.

10

13

АЛАТ

оп.

41

14

Алат калибратор

оп.

1

15

АФ

оп.

10

16

АФ калибратор

оп.

1

17

ЛДХ

оп.

5

18

ЛДХ калибратор

оп.

1

19

СК

оп.

5

20

СК- MB

оп.

9

21

СК/СК-МВ-калибратор

оп.

1

22

Серумно желязо

оп.

10

23

Серумно желязо калибратор

оп.

1

24

ЖСК

оп.

10

25

ЖСК калибратор

оп.

1

26

Общ билирубин

оп.

15

27

Директен билирубин

оп.

15

28

Калибратор билирубин тотал/директ

оп.

1

29

Общ холестерол

оп.

15

30

Общ холестерол калибратор

оп.

1

31

HDL холестерол

оп.

10

32

Калибратор за HDL – хол.

оп.

1

33

LDL холестерол

оп.

2

34

Калибратор за LDL – хол.

оп.

1

35

Tриглицериди

оп.

15

36

Фосфор

оп.

10

37

Магнезий

оп.

2

38

Калибратор 2

оп.

1

39

CRP

оп.

38

40

CRP – калибратор

оп.

1

41

Hb A1 C

оп.

4

42

Ig A - опак. до 100 ml

оп.

2

43

Ig G - опак. до 100 ml

оп.

2

2

44

Ig M - опак. до 100 ml

оп.

2

45

Калибратор протеини

оп.

1

46

Реактив за иследване на албумин в ликвор (турбидиметрия)

оп.

2

47

Калибратор

оп.

1

48

Контролни серуми - патологичен-човешки произход

оп.

3

49

Контролни серуми - нормален човешки произход

оп.

3

50

Контролни материали- СRP, CKMB

оп.

1

51

Контролни материали гликиран хемоглобин

оп.

1

52

Кювети

оп.

23

53

DIM/ QL ДИЛУЕНТ ЗА ПРОБИ 6х500мл

оп.

4

54

DIM/ QL МУЛТИСЕНЗОР Na/K/Cl 4бр.

оп.

2

55

DIM/ QL ПРОВЕРИТЕЛ ЗА ДИЛУЕНТИ 1х60мл

оп.

1

56

DIM/ QL ПРОМИВАЩ РАЗТВОР 3х1000мл

оп.

3

57

DIM/ QL СОЛЕВИ РАЗТВОР 3х150мл

оп.

5

58

DIM/ QL СТАНДАРТ А 3х1000мл

оп.

5

59

DIM/ QL СТАНДАРТ В 3х300мл

оп.

3

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за обществената поръчка ще
се сключи за срок до 01.08.2015г.
2. Място на изпълнение на поръчката:
Болничната аптека в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана,
войвода” № 2 .

ул.”Сирма

3. Срок на доставка – периодични доставки в срок до 24 часа след всяка обикновенна
писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка спешна заявка , за
период от една година , след сключване на договор.
4. Условия и начин на плащане:
Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна
доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с ДДС и всички разходи до краен
получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 2 .
- условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в
лева , след представяне на доставна фактура , приемателно-предавателен протокол , писмена
заявка , сертификат за качество .
- начин на плащане – отложено / в срок до 60 дни след доставката и представени
съответните документи /, в български лева .
5. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка съгласно разпоредбите
на чл. 41-45 от ЗОП , за срок до 01.08.2015г.
• При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до
„д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, издадени от съответен компетентен орган, или

3

•

извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител представя гаранция
за изпълнение на същия, която се освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията
е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл.60 от ЗОП:
- банкова гаранция;
- парична сума
• преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр.
Монтана :
ТБ:
Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка:
BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
• или внесена на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

6. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка е обединение на
физически и/или юридически лица, при подписване на договора следва да представи
документ, удостоверяващ регистрацията на юридическото лице.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания:
1. Лабораторните реактиви да отговарят на изискванията на БДС, международните стандарти
и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, трябва да притежават
разрешение за употреба в страната и разрешение за продажба на всяка отделна партида,
издадени съгласно законоустановения ред.
2. Остатъчния срок на годност на лабораторните реактиви към датата на доставка трябва да
бъде не по-малък от 70 %.
3. Лабораторните реактиви да са напълно съвместими с биохимичен анализатор Dimension
Xpand, производство на Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия.
4. Всеки участник в процедурата, трябва да представи в офертата си :
4.1. Разрешение за производство, внос или за регистрация на търговия на едро с
лекарства и/или консумативи, издадено по реда на ЗЛПХМ ;
4.2. Декларация, съдържаща - списък на сключените от него договори за доставка на
лабораторни реактиви, изпълнени през последните три години, включително
информация за стойност, срок и възложител за всеки посочен договор,
придружени с препоръки за добро изпълнение ;
4.3. Декларация, съдържаща - списък на техническото оборудване /транспорт/,
складова база и персонала отговорен за изпълнението на поръчката;
4.4. Декларация, съдържаща - осигуряване на необходимите количества
лабораторни реактиви, предмет на договора, за целия срок на договора.
4.5. Оторизация от производителя.
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Други изисквания и условия
Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем,
както и възможност да заяви по-големи количества.
Цената да включва всички разходи, транспорт, мита, такси и др..
Цената е твърда и не подлежи на промяна за целия период на договора, освен при
обстоятелствата предвидени в чл. 43, ал.2 от ЗОП.

ОЦЕНЯВАНЕ:

* Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на лечебното
заведение в съответствие с изискванията на ЗОП, разглежда подадените оферти в часа,
датата и мястото, посочени в поканата за участие в настоящата процедура.
* Оферта, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като участникът
не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Комисията не
договаря с участник, който е :
1. осъден с влязла в сила присъда, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д
от ЗОП;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4. има парични задължения към държавата и/или към общините – съгласно чл.47, ал.1,
т.4 от ЗОП;
5. не представил някой от изискуемите документи, съгласно законовите разпоредби и
обявените условия в настоящата покана;
6. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на
съответствието му с обявените критерии за подбор;
7. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно
чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП
8. за когото налице е обстоятелството по чл.47, ал.5 от ЗОП;
9. представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП представения плик да съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани отделни
пликове №1, №2 и №3, както и при обявена цена извън Плик №3;
10. представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ЗОП.
 За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и
условията на настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа
на определения критерий
”икономически най-изгодна оферта”,
като сравнява офертите на участниците за всички номенклатурни номера.
Общата оценка на всяко предложение К представлява сума от оценките на
отделните критерии
К= К1+К2.
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К1 - цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и представляващо
съотношение между предложена от участник в процедурата най-ниска цена /която е с
оценка 70/, към цената предложена от съответния участник за същия продукт ,
умножена с коефициент 70. Оценката се определя съгласно формулата:
К1 = Цmin / Цсъотв х 70
където:
Цmin - най-ниската предложена цена за изпълнение от участник в процедурата
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник
Максималната стойност на коефициент К1 е 70 точки.

К2 - функционална характеристика и производител - експертна оценка до 30 т. за
техническото предложение, относно техническите характеристики, посочения
производител, представени оторизации на медицинските реактиви .
Максималната стойност на коефициент К2 е 30 точки.
Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред , въз
основа на получената обща оценка.
На първо място се класира офертата получила най-висока комплексна оценка .

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Плик№1 с надпис: „Документи за подбор"
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника / прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец №1.
2. Заявление за участие / образец №2/.
3. Административни сведения - Образец № 3.
4. Удостоверение за актуално състояние, а когато участникът е физическо лице нотариално заверено копие от документ за самоличност.
5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи
представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е
законния представител на участника.
6. Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с подпис и
печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за данък върху добавената
стойност /ако има такава/.
7. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от
ЗОП - Образец № 4.
8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП - Образец № 5 .
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - Образец № 6;
9.1. Декларация от подизпълнител - Образец № 7;
10. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора Образец № 8 .
11. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:
11.1. Заверено копие от Разрешение за производство, внос или за регистрация на търговия на
едро с лабораторни реактиви, издадено по реда на ЗЛПХМ.
11.2. Необходими разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението
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11.3. Декларация от участника в процедурата, съдържаща:
11.3.1. Списък на сключените от него основни договори за доставка на лабораторни
реактиви, извършени през последните три години, включително информация за стойност,
срок и възложител за всеки посочен договор.
11.3.2. Списък на техническото оборудване/транспорт/, складова база и персонала отговорен
за изпълнението на поръчката;
11.3.3. Осигуряване на необходимите количества лабораторни реактиви, предмет на
договора, за целия срок на договора.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката"
1. Техническо предложение - Образец № 9.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена".
1. Ценово предложение - Образец № 10.

Проекта на договор и образците за попълване могат да бъдат изтеглени от
официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Профил на
купувача на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в непрозрачен
запечатан плик с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за
връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва да бъдат
подадени не по-късно от 02.12.2014г. до 15:00 часа в деловодството на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД.
МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него
представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 03.12.2014г. от 13:00 часа в МБАЛ
„Д-рСт.Илиев”АД, гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” № 2.

Дата на изпращане на поканата : 21.11.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

подпис и печат

Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор
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