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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

DПроект на обявление
IZIОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички въалагащи органи, които отговарят
за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
Университетска специализирана болница за 000664332
активно лечение по ендокринология Акад. Ив.
Пенчев ЕАД
Пощенски адрес:
СО Район Триадица, ул. Здраве N' 2
Град: I код NUTS: Пощенски код: I Държава:
София BG411 1431 BG
Лице за контакт: Телефон:
Румяна Христова +359 028956001
Електронна поща: Факс:
rumjana.hristova@gmai1.com +359 029874145
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.usba1e.com/.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://usbale.com/Obshtestveni porachki ZOP.htm.

1.2) Съвместно възлагане
DПоръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:

DПоръчката се възлага от централен орган за покупки
1.з) Комуникация
IZIДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп

на: (URL)
l1ttр:ffusЬаlе.соm/Dосumепtаtiа_9.htm1

DДОСТЪПЪТдо документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от

IZIГорепосоченото/ите място/места за контакт
Dдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
Dелектронно посредством: (URL)
IZIгорепосоченото/ите място/места за контакт
Одо следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
D Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са

ДОС1ЪПНИ. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
1.4) Вид на въалагащия орган
DМинистерство или всякакъв друг национален IZIПубличноправна организация

или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

ОНационална или федерална агенция/служба DЕвропейска институция/агенция или
международна организация
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ОРегионален или местен орган
! DРегионална или местна агенция/служба

ОДрут тип: _

1.5) Основна дейност
ООбщи обществени услути ОНастаняване/жилищно строителство и места за

отдих и култура
ОСоциална закрила
ООтдих, култура и вероизповедание
ООбразование
ОДрута дейност: _

ООтбрана
ООбществен ред и безопасност
ООколна среда
О Икономически и финансови дейности

~3дравеопазване

РАЗДЕЛ П: ПРЕДМЕТ
Пл ) Обхват на обществената поръчка
Пл л) Наименование:
Доставка на химикали и реактиви за нуждите на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев"
ЕАД
Референтен номер: 2

Пл.я) Основен epv код:
Допълнителен СРУ код: 1 2

33696500
LA16

п.l.з) Вид на поръчка
I ГlСтроителство ~Доставки ОУслути
П.l.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове
медиuински изделия - химикали и реактиви, обособени в общо 10 обособени
позиuии, съгласно техническа спеuификаuия. Оферти могат да бъдат подавани
за всички номенклатури в обособените позиuи с изключение на
"затоврените системи"
Всяка доставка се извършва в срок до 3 дни от получаване на зявка от
Възложителя. при спешни заявки, доставката се извършва до 24 ч. от
получаване на заявката.
Доставките не следва да задължават Възложителя относно минимално или
максимално количество или брой в опаковка. Изпълнителя следва изuяло да
се съобрази с необходимостта на Възложителя.

П.l.5) Прогнозна обща стойностз "
Стойност, без да се включва ДДС: 115 О О О Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ЦЯ/lата продължителност на рамковото споразумение или на динамична та система
за покупки)
П.l.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

IZ!Да
ОНе

Оферти могат да бъдат подавани за
IZ!всички обособени позиции
Омаксимален брой обособени позиции:
Осамо една обособена позиция

ОМаксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
ОВъзлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:
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Партила. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
П.2) Описание 1

П.2.1) Наименование: 2

Готови набори
Обособена позиция NQ: 2 1
П.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

П.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N! 2
код NUTS:l BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услути или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.s) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу

~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60
D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

~ Цена - Тежест: 21

40
D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за nокуmш - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителиост на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване ДаD He~
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти ДаО He~
П.2.11) Информация относно опциите
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Опции ДаU He~
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
П.2.IЗ) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със ДаО He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ 11.2)Описание / обособена позиция
П.2) Описание 1

Пла.т) Наименование: 2

Химикали
Обособена позиция NQ:2 2

П.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPV код: 1 33696300
Допълнителен СРVкод: 1 2 LA16

П.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N'2
код NUTS:l BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.5) Критерии за възлагане
~ Критериите по-долу

~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60

D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

~ Цена - Тежест: 21

40

D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: M/MM/ГГгr
Крайна дата: м/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване ДаО He~
Описание на подновяванията:
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА погъчкх (версия 7)

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти ДаО He~
П.2.11) Информация относно опциите
Опции ДаО He~
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със ДаО He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Реактиви за коагулометър «Старт 4»
Обособена позиция NQ: 2 3
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен еру код: ! 33696500
Допълнителен еру код: 1 2 LA16

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N' 2
код NUTS:! BG411

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.s) Критерии за въалагане
~ Критериите по-долу

~ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60
D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

~ Цена - Тежест: 21
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

40
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2500 Валуга: BGN
(за рамкови споразцмения или динамични Системи за покуmш - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: м/мм/гггг
Крайна дата: м/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информации относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информации относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да О HelZl
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О HelZl
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
ООфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

елеК1J)онен каталог
П.2.1З) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Доггълнителна информация:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (верен. 7)

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
п 2) Описание 1

П.2.1) Наименование: 2

Хематологичен анализатор ВОULЕ/МЕDОNIС-Швеция
Обособена позиция NQ: 2 4
11.2.2)Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16
Основен CPV код: 1 33696200
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N'2
код NUTS:1 BG411

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

11.2.5) Критерии за възлагане
IZI Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60
D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40
D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност па поръчката, рамковото споразуменис или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в ДНИ:

или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
покансни
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариаититс
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА [версия 7)

Ще бъдат приемани варианти Да[ J He~
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О HelZl
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
П.2.1З) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
п 2) Описание 1

П.2.1) Наименование: 2

Клиникахимичен анализатор "КОБАС ИНТЕГРА 400"
Обособена позиция NQ: 2 5
П.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16

П.2.З) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N'2
код NUTS:1 BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.5) Критерии за възлагане
IZI Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60
О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: ДД/ММ/ПП

Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА погъчкх (версия 7)

Описание на подновяванията:

11.2·9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да О HelZl
Пла.зл) Информация относно опциите
Опции Да О HelZl
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталозиоОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

П.2.1З) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

рА3ДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
п 2) Описание 1

П.2.1) Наименование: 2

Клинико-химичен анализатор ACE-Alera
Обособена позиция NQ:2 6

П.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16

П.2.З) Място на изпълнение
Основно място на изггълнение:
гр. София, ул. Здраве N' 2
код NUTS: 1 BG411

П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

11.2.5)Критерии за възлагане
IZI Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1
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Партида ОБ5ШЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

о Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40

О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна СТОЙНОСТ

Стойност, без да се включва ДДС: 25000 Валуга: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: ДД/ММ/ГГГГ

Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да О HelZl
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О HelZl
Описание на опциите:

11.2.12) Информация ОТНОСНО електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
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Партипа овявлвнив ЗА ПОРЪЧКА [версия 7)

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
11 2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Йонселективен анализатор "AVL 9130"
Обособена позиция NQ:2 7
П.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16

П.2.З) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N'2
код NUTS: 1 BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.s) Критерии за възлагане
IZI Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60
D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40
D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 Валута: BGN
(за рамкови спорогимения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максuмаЛliа
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължитслност на поръчната, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
Описание на подповяванипта:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя па кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Да D HelZlЩе бъдат приемани варианти

П.2.11) Информация относно опциите I
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Партила ОБЯВJlЕIIИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Опции ДаU He~
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталови
ООфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
П.2.1З) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със ДаD He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция
11 2) Описание 1

11.2.1) Наименование: 2

Глюкоанализатор "GA2" и "GA3"
Обособена позиция NQ:2 8
11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2 LA16

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N! 2
код NUTS:l BG411

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

11.2.5) Критерии за възлагане
181 Критериите по-долу

181 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 качество 60

О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ] 20

181 Цена - Тежест: 21

40
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позииия)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О Не 181
Описание на подновяванията:
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Партила ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА {версии 7)

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
1I0канеllИ
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти ДаD He~
11.2.11) Информация относно опциите
Опции л-п He~
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/н със ДаD He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позицин
11 о Описание 1.-
П.2.1) Наименование: 2

Китове за радиоимунологичен (РИА) , имунорадиометричен (ИРМА) и
радиорецепторен (РРА) анализ на хормони и други биологични субстанции
Обособена позиция N0: 2 9
11.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен epv код: 1 33696500
Допълнителен epv код: 1 2 LA16
Основен epv код: 1 33171300
Допълнителен epv код: 1 2 LA16

11.2.з) Място на изтгълнепие
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N'2
код NUTS: 1 BG411

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техническа спецификация

П.2.s) Критерии за въалагане
~ Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

1 качество 60
О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40
О Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
П.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22500 Валуга: BGN
(за рамкови споразуменuя uли динамични системи за покипки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена ПОЗИ4ИЯ)

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О HelZl
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
покансни
СС изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да О HelZl
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О HelZl
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) Информация относно средства от Европейския СЪЮ3

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позицин
II а) Описание 1.-
П.2.1) Наименование: 2

Е'еактиви, калибратори, консумативи, помощни реактиви и контроли за
имуноанализатор Cobas е 411 (Roche Diagnostics)
Обособена позиция NQ: 2 10
П.2.2) Допълнителни epv кодове 2

Основен CPV код: 1 33696500
Допълнителен CPV код: 1 2

П.2.З) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ул. Здраве N!2

код NUТS: 1 BG411
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
съгласно техничесха спецификация

П.2.S) Критерии за въалаганс
IZI Критериите по-долу

IZI Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1 хачество 60
D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

IZI Цена - Тежест: 21

40
D Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да D HelZl
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
покансни
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10)Информация относно вариантите
Да D HelZlШе бъдат приемани варианти
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Партипа ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версии 7)

П.2.1l) Информация относно опции-ге
Опции ДаD He~
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
DОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог
11.2.13) ИнфОР1\'ШЦИЯотносно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със ДаD He~
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
Шл ) Условия за участие
Шл л ) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Информация за вписване на участниците в търговски регистър в държавата-
членка, в която е установен: посочва се в Част IV: Критерии за подбор,
Раздел А: Годност, т. 1. от ЕЕДОП.*
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България
регистърът е "Търговски регистър".
Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата, по реда на
Закона за медициниските изделия или еквивалентен документ. Данни за
разрешението се предоставят чрез попълване на ЕЕДОП. Разрешението следва
да бъде валидно към датата на подаване на офертата. Възложителят може да
упражни правото си по чл. 67, ал. 5 от зап, като в този случай ще има
право да изиска представянето на копие на разрешението за търговия на
едро.
111.1.2) Инон оми чесжо и финансово състояние
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние
на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/в: 2

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово
състояние на участниците.

IП.1.з) Технически и професионални възможности
О Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът по всяка обособена позиция да е внедрил и да прилага система
за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен,
с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.
Продуктите, предмет на поръчката по всяка обособена позиция, да са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,
удостоверяващи съотвтествието им със стандарт EN ISO 13485:2012 или
еквивалентен.
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Сертификатите по т. 1 и 2 трябва да са валидни към датата на подаване на
офертата и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска
служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона
за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8ъзложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
Данните за сертификатите се предоставят чрез попълване на ЕЕДОП.
8ъзложителят може да упражни правото си по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като в
този случай ще има право да изиска представянето на копие на сертификат
за въведена от участника система за управление на качеството по стандарт
EN 180 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета
на настоящата обществена поръчка и сертификат за въведена от
производителя на предлаганите медицински изделия система за управление на
качеството по стандарт EN 180 13485:2012 или по-нов или еквивалентен, с
обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. Под "сходен предмет" се
разбира доставка на медицински изделия.
Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията
заложени в чл. 82 от 3МИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко
от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.
Същото се доказва с представяне на Декларация в свободен текст, издадена
от участник, в която декларира, че предлаганите медицински изделия
отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен срок
на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата
на доставката.

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от
датата на подаване на офертата) ако е възможно моля посочете регистъра
в който се съдържат данни. За това обстоятелство участникът попълва точка
1б от раздел 8:Технически и професионални способности в Част: 1V
"Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация за
съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от
производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за
оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган.
Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация
за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена
от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат
за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран
орган.

Участникът трябва да предлага стоки, които притежават "СЕ" маркировка
върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.
15 от ЗМИ .Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация
в свободен текст за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие,
в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството
по стандарт EN 180 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват,
сходен с предмета на обособената позиция, по която се участва.

Продуктите, предмет на обособената позиция, по която се участва, да са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,
удостоверяващи съотвтествието им със стандарт EN 180 13485:2012 или
еквивалентен.

Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията
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заложени в чл. 82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко
от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.
Участникът следва да е изпълнил минимум два договора за
дейности /доставки/с предмет идентичен с предмета на поръчката през
последнити три години (считано от датата на подаване на офертата).

Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация за
съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от
производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за
оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган.
Участникът трябва да предлага стоки, които притежават "СЕ" маркировка
върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.
15 от ЗМИ.

III.1.S) Информация относно запазени поръчки 2

DПоръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

О Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни
места

III ) У 2.2 словия във връзка С поръчката
Шла.л) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
DИзпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
111.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.З) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ОЗадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV 1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
DОткрита процедура

DУскорена процедура
Обосновка:

DОграничена процедура
DУСl<орена процедура

Обосновка:
DСъстезателна процедура с договаряне

DУскорена процедура
Обосновка:

DСъстезателен диалог
О Партньорство за иновации
~ Публично състезание
IV.1.З) Информация относно рамново споразумение или динамична система за покупки
DТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

DРамково споразумение с един оператор
DРамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

DТази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:
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IV.l.4) Информация относно намаляване на броя па решенията или офертите по време на
договарянето или на диалога
ОПрилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или

на договаряните оферти
IV.l.s) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)оВъзлагашият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти,

без да провежда преговори
IV.l.6) Информация относно електронния търг
ОЩе се използва електронен търг

Допълнителна информация относно елеКТЕОI-IНИЯтърг:
IV.l.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (аРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да О HelZl
(GPA)

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][J[][]!S [][][]-[][][Ш[Ш
Номер на обявлението в РОП:[][J[][J[][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на кипивача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14,03,2017 дд!мм!гггг Местно време: 15:00
IV.2.з) Прогнозна дата па изпращане на покани за търг или за участие на избраните
\,андидати 4

дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1

ОАнглийски О Ирландски ОМалтийски О Румънски ОФренски
IZIБългарски ОИспански ОНемски ОСловашки DХърватски
О Гръцки ОИталиански ОН идерландски ОСловенски ОЧешки
ОДатски ОЛатвийски ОПолски ОУнгарски ОШведски
DЕстонски DЛИТОВСКИ О Португалски ПФински
IV.2.6) Минимален СРО\"през който оферсит-ът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: дд!мм!гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.03,2017 дд!мм!гггг Местно време: 11:30
Място: УСБАЛЕ АКАД. ИВ, ПЕНЧЕВ ЕАд гр. София, ул. "Здраве" NQ2, еТ.11
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците, техни упълномощени представители и средствата за масово
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Информация относно периодичното възлагане

Да IZI НсОТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

15.02.2018 - 15.03.2018

VI.2) Информация относно електронното възлагане
ОЩе се прилага електронно поръчване
ОЩе се използва електронно фактуриране

1 ПЩе се приема електронно заплащане
VI.з) Допълнителна информация: 2

УНП' 0274acd5-9d7d-4сО6-асf6-5а2е67асеffd ]9



Партила ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

VI )П б·4 гроцедури по о жалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N! 18
Град: Пощенски код: I Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: I Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби могат да бъдат подавани в десетдневен срок от настъпване на някое
от обстоятелствата, посочени в чл. 197, ал .1 и ал.2 от зап.
VI.4.4) Служба, от конто може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: I Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.s) Дата на иэпращане на настоящото обявление
Дата: 20.02.2017 дд/мм/гггг

Възлагашият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

20
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