МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№

Ловеч, 28.10.2019 година
Във връзка с необходимостта от доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ
"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския
бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се
доставки след направени от възложителя заявки ’’

НАРЕЖДАМ:
I.
Да се подготви и публикува процедура за „Доставка на медицински изделия за
нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или
от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”.
1. Описание предмета на поръчката - Откритата процедура е за периодично
повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев
Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла
на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от
възложителя заявки с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията
и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно Техническата спецификация подготвена от лекарите на отделения към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч.
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 24
(двадесет и четири) 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 - Настоящата процедура се реализира със собствени
средства на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов” АД - Ловеч. Плащането се извършва в
български лева след представяне на:
доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и заверено
копие; документи, доказващи произхода на стоките; приемателно-предавателни протоколи;
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти или
декларации за съответствие.
Плащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на издаване на
оригинална данъчна фактура от Изпълнителя.
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.
Доставките се извършват въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенклатури от
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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. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с
медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци,
или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от
компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случаите че
участника е производител , установен на територията на Република България съгласно чл.77,
ал.2 от ЗМИ.
12. Всеки участник следва да притежава ISO сертификат 9001:2008 за дейността си (или
еквивалент).
13. Доставяните медицински изделия да имат маркировка (СЕ марка, партиден номер,
дата на производство, производител, срок на годност и др.), да отговарят на нормативно
установените изисквания за качество и европейски стандарти. Маркировката следва да бъде
поставяна на всеки кашон, съответно - на всяка опаковка.
14. Доставяните медицински изделия да се доставят франко склада на болничната
аптека с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в крайната цена.
15. Количествата на отделните обособените позиции ще бъдат възлагани след писмена
заявка. Доставката от избраният изпълнител да е до 48 (четиридесет и осем) часа след
получаване на писмена заявка от МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч за
необходимите количества. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на договорените количества от офертата и оферираните единични
цени.
След разглеждане от комисия на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, ще
се сключи договор за: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р
Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по
смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след
направени от възложителя заявки ” с класираните на първо място участник/ци.
II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение - началник отделения по Хирургия, Ортопедия и травматология, Очно отделение,
юрист, главен счетоводител, икономист обществени поръчки, магистър фармацевт, системен
администратор.
Изпълнителен директор на МБАЛ «проф.д-р.Параскев Стоянов» АД Л

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

Д-р Румяна Нановска
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