
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ" АД-ЛОВЕЧ

З А П О В Е Д

№ 441/08.10.2019 година

Във връзка с необходимостта от доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции

НАРЕЖДАМ:
I. Да се подготви и публикува процедура за „Доставка на лекарствени продукти за 

нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”.

1. Описание предмета на поръчката -  Откритата процедура е за периодично 
повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" АД -  Ловеч с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при 
условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно Техническата спецификация 
-  Приложение № 1 и Есенциална листа 2020-2021 -  изчислени количества за 12 месеца.

2. Вид процедура за възлагане на обществена поръчка -  Открита процедура.
3. Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека при МБАЛ "Проф. д-р 

Параскев Стоянов" АД -  Ловеч.
4. Срок на изпълнение -  периодичните доставки са със срок на изпълнение 12 

(дванадесет месеца) след влизане в сила на действието на договора.
б.Стойност на поръчката:
5.1. Прогнозното количество за срока на договора е посочено в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - 

Техническа спецификация.
5.2. Прогнозната стойност на поръчката е: Съобразно Техническата спецификация без

ДДС.
6. Начин на финансиране и плащане:
6.1 .Финансиране на поръчката - със собствени средства на Възложителя.
6.2. Начин и срок на плащане:
6.2.1. Условия на плащане -  плащането се извършва в лева след представяне на:

- проформа фактура след направена заявка по номенклатури от обособените позиции 
от Възложителя.

- при доставка на заявените лекарствени продукти се предоставя фактура, съставена 
съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС- оригинал и заверено копие;

- документи, доказващи произхода на стоките;
- приемателно-предавателни протоколи;
6.2.2. Плащането по т.6.2.1. се извършва веднага след получаване на проформа 

фактура за заявените видове и количества лекарствени продукти.
7. Срок на доставка -  до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на писмена 

заявка от МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч за необходимите количества и 
заплащане на проформа фактура издадена от изпълнителя. Доставките се извършват въз основа 
на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенклатури от обособените позиции в рамките на 
договорените количества от офертата и оферираните единични цени.

8. Обособени позиции - На база Техническата спецификация.
9. Възможност за представяне на варианти в офертите:няма възможност за представяне 

на варианти в офертите.
10. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от 6 (шест) месеца от крайния срок за 

подаване на офертите.
11. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавно регулирана цена
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Предложената цена за опаковка на лекарствения продукт не трябва да превишава държавно 
регулирана цена СЪГЛАСНО ПЛС ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, СФОРМИРАНА НА БАЗА РЕФЕРЕНТНА 
СТОЙНОСТ. Съгласно чл.55 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти.

12. Участниците да са вписани в Търговски регистър в Агенция по вприсванията.
13. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за 

производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за 
търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с 
лекарствени продукти, или разрешение за внос - издадени по реда на ЗЛПХМ или еквивалент -  
Участника вписва номера на документите, обхват, дата на издаване, валидни до..

14. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда 
на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за 
доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към 
чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични, (важи 
само за номенклатурите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от приложения 
№2 и №3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични.) ако е приложимо.

15. Санитарно разрешително от РИОКОЗ за продукти, за които не е задължителна 
регистрация или еквивалент ако е приложимо.

16. Участниците в процедурата следва да притежават и прилагат система за управление 
на качеството в областта на производство или внос и продажба на медицински изделия.

За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO 
9001:2008 или еквивалент на името на участника.

17. На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗОП възложителят поставя изискване през 
последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил 
дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е през последните 3 (три) години от 
датата на подаване на офертата, участникът да е извършил минимум 2 (две) дейности с предмет 
и обем, идентичен или сходен на настоящата обществена поръчка. 18. Съгласно чл. 47, ал. 10 
от ППЗОП когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се 
допуска представяне на едно заявление за участие.

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират „Вярно с 
оригинала”, подпис и мокър печат.

Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят офертите си в 
запечатана непрозрачна опаковка на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка и в срок, в стая № 27 /икономист, обществени поръчки/, етаж.2, Административна част 
на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч 5500 Ловеч, ул. Съйко Съев № 27. Върху 
запечатаната непрозрачна опаковката участника посочва: наименованието на участника, адрес 
за кореспонденция, актуален телефон за връзка и по възможност-факс и електронен адрес.

След разглеждане от комисия на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, ще се 
сключи договор за: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение -  юрист, главен счетоводител, магистър фармацевт, икономист обществени 
поръчки, системен администратор.

Изпълнителен директор на МБАЛ «проф.д-р.П.СТОЯНОВ» АД Ловеч :..................................
Д-р Румяна Нановска
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