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Изх.№ 179/09.07.2021 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

На основание, Протокол от Съвета на директорите № 48 от 31.12.2020г.р Заповед № 276/ 
25.06.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч е взел 
решение за провеждане на процедура по реда на чл.73, ал.1 от ЗОП с предмет .Доставка на 
медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи и разтвори за 
хемодиализа, за нулщите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и 
номенклатури”. Процедурата е стартирана с Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП, Обявление за 
поръчка с Номер на обявлението в ОВ на ЕС - 2021/S 131-345802 от 09.07.2021 г, съгласно 
обособената преписка в системата УИН 00732-2021-0004, с остатъчната прогнозна стойност, по 
която ще се възлага обществена поръчка, включваща 9 /девет/ броя обособени позиции в размер 
до 275 204,70 лева (двеста седемдесет и пет хиляди двеста и четири лева и 70 ст.) без ДДС.

При условията на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП Възложителят е предвидил в 
Документацията към обществената поръчка, Техническата спецификация -  Приложение N9 1, 
Обявлението за поръчка и Решението част от обособените позиции, които ще се възлагат по 
реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, както следва:_________________________________________________

Обособена позиция № , Описание на обособената позиция
Прогнозна стойност 

без ДДС до
Обособени позиции, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност 
за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - 
Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.З от ЗОП.
Обособена позиция № 10 - Офталмологичен консуматив 8 614,05 лева
Обособена позиция № 11 - Други общоболнични медицински консумативи 5 807,55 лева
Обособена позиция № 12 - Консуматив напълно съвместим с триглав инжектор 
марка Ulrich Medical, Модел - Missouri™ 5 080,00 лева
Обособена позиция № 13 - Сонди, катетри и съпътстващи ги консумативи 4 187,60 лева
Обособена позиция № 14 - Интубационни тръби и съпътстващ консуматив 2 336,00 лева
Обособена позиция № 15 - Кислородни маски и комплекти 5 495,00 лева
Обособена позиция № 16 - Хирургичен шевен материал - конци полиамидни и 
коприна 3 245,20 лева
Обособена позиция № 17 - Скалпели, остриета, ножчета и хирургични игли 587,60 лева
Обособена позиция № 18 - Дренажи и дренажни системи 1 211,85 лева
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Обособена позиция № 19 - Други дренажи,катетри и конектори 987,40 лева
Обособена позиция № 20 - Анестезиологияен медицински консуматив 5 512,65 лева
Обособена позиция № 21 - Регистрираща хартия за различни видове медицинска 
техникапринтери 1 261,25 лева
Обособена позиция № 22 - Реактиви и медицински консуматив за патология 5 105,20 лева
Обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация 845,50 лева
Обособена позиция № 24 - Принадлежности за елекгронож 300,00 лева
Обособена позиция № 25 - Специфични хирургични медицински изделия 665,50 лева
Прогнозна стойност за 16 броя обособени позиции общо лева без ДДС д о : 51242,35 лева

Мотиви : Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, които гласи : Възложителите могат да възлагат 
обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, 
при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за 
доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата прогнозна стойност на 
обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна 
стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката 
тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка.
Общата прогнозна стойност, на обособените позиции, които ще се възлагат чрез директно 
възлагане, съгласно чл.20, ал.4, т.З от ЗОП е 51 242,35 лева, което представлява 16 на сто 
от общата прогнозна стойност на поръчката, която е равна на 326 447,05 лева. 
Съгласно чл.20, ал.4, т.З от ЗОП - Възложителите могат да възлагат директно обществени 
поръчки с прогнозна стойност, по-малка от : 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по 
чл.20, ал.4, т. 2 от ЗОП.
Съгласно приложената таблица по горе, всяка обособена позиция от № 10 до № 25 включително 
е с прогнозна стойност под прага, съгласно чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

На основание гореизложеното МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ, Ви отправя настоящата Покана за 
предоставяне на оферта за доставка на медицински консуматив по 16 /шестнадесет/ обособени 
позиции, съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация в частта за обособени позиции 
от № 10 до № 25 включително.

Начин и сро к  на плащане.
Настоящата покана се реализира със собствени средства на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ 
АД -  Ловеч. Плащането се извършва в български лева след представяне на :

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

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

документи, доказващи произхода на стоките;
приемателно-предавателни протоколи;

Плащането след направени заявки от Възложителя се извършва веднага след получаване 
на проформа фактура от Изпълнителя по e-mail или факс, за заявените в заявката видове и 
количества медицински изделия.

Място и срок за изпълнение на поръчката:
Място за изпълнение на поръчката : Всички медицински изделия се доставят франко 

Болничната аптека на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов”АД- Ловеч, на адрес 5500 гр.Ловеч, 
ул.Съйко Съев № 27.

Срокът за изпълнение на предмета на Поканата е 12 /дванадесет/ месеца, след 
влизане в сила на действие на договора. Срокът на влизане в сила на действието на договора за 
всяка обособена позиция е описан в Техническата спецификация -  Приложение № 1, колона „ 
След избор на изпълнител договор влиза в сила“.
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Прогнозно количество за срока на договора:
Прогнозното количество и видове медицински изделия за срока на договора е посочено в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация към настоящата Покана.
Посочените прогнозни количества в Поканата и в „Техническа спецификация” Приложение 

№ 1 към Поканата, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. 
Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение през периода на 
действие на договора. Медицинските изделията се доставят от Изпълнителя, след получена 
заявка от страна на Възложителя, в която са посочени наименованието и нужно количеството на 
медицинските изделията. Заявката се изпраща по факс, по електронен път или се заявява по 
телефон.

Техническа спецификация и общи изисквания поставени от Възложителя към 
участниците:
Съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация, неразделна част от настоящата 
Документация.
Качеството на медицинските изделия, следва да отговаря на изискванията, предявени със 
стандартизиращите документи на Европейския съюз, Република България и производителя или 
еквивалентно.
Медицинските изделия следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията 
на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да са включени в списъка на медицинските изделия, 
заплащани по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл.ЗО „а“ от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, 
до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.,изм. 
и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.), поддържан от ИАЛ. Те следва да притежават:

D нанесена "СЕ” маркировка;
J нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;
,□ нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от 

действащото законодателство;
0 нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител;
; 0 инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено в закона; 

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01,2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
На основание чл.5, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС №364/2011 г., обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 
2011г..,изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., в случай че едно и също медицинско изделие 
се вписва в списъка от двама или повече заявители, информацията по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7, 
12,18,19,20,22 и 24 от наредбата, се попълва от всеки от тях.

Съгласно чл.5, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, кодът по ал. 2, т. 4 от Наредбата, служи като 
идентификатор на медицинските изделия и задължително се използва в случаите, когато 
съответното медицинско изделие се осигурява със средствата по чл. 1, т. 1 от Наредбата.

Общи изисквания към изпълнението на поръчката 
Срок на годност на предлаганите медицински изделия:
Срокът на годност на предлаганите медицински изделия следва да бъде не по -  малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. В случай на доставка на 
лекарствен продукт и медицинско изделие с по-кратък срок от договорения срок на годност, 
Изпълнителят дължи неустойка както следва :
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- при срок на годност от 59,99% до 50% - неустойка в размер на 10 % върху стойността 
на доставката;

- при срок на годност от 49,99% до 40% - неустойка в размер на 20 % върху стойността на 
доставката;

- при срок на годност от 39,99% до 30% - неустойка в размер на 30 % върху стойността на 
доставката;

- при срок на годност от 29,99% до 20% - неустойка в размер на 40 % върху стойността на 
доставката.

Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по -  малък от 30 на сто от обявения от 
производителя се извършва само с мотивирано решение на изпълнителния директор/прокурист 
на МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов” АД и то за конкретно определено от него количество.

Доставка на СТОКИТЕ с остатъчен срок на годност под 20% няма да бъдат заплащани. 
Срок на доставка на медицинските изделия :
Срок на доставка -  до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на писмена заявка от 
М БАЛ“ проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч за нужните видове и количества медицински 
изделия. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките 
на договорените количества от офертата и оферираните единични цени.

ВАЖНО!
Изисквания при подаване на оферти по Поканата:
Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 23.07.2021 г.,23:§9 часа на 
e-m ail: mbal iovech@abv.ba.
При изпращане на оферти участниците е нужно в електронното си писмо в раздел ТЕМА да 
впишат : Оферта за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП 
Относно Покана с изх.№ 179/09.07.2021 г.
Офертата включва:
1 .Образец № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изисквания на възложителя в частта за обособена позиция №...........
/Участника представя само един образец № 1 -  за всички обособени позиции, за които подава 
оферта от обособена позиция № 10 до № 25 включително/

Към Образец № 1 участника прикача и изпраща в срока;
1.1. Приложение № 2 - Техническо предложение на участника за обособена позиция №.........;/
Участника представя само едно Приложение № 2 -  за всички обособени позиции, за които 
подава оферта от обособена позиция Ns 10 до № 25 включително/
1.2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за съответните медицински изделия, за 
които участника участва, няма регистрирани данни в И АП и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и блокирани или изтеглени 
партиди от същото медицинско изделие през последните 2 години.
1.3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ брошури, технически спецификации и 
др./ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, 
поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя, от които 
да с а авидни вид на медицинското изделие и размери. В документите ясно да пише за коя 
обособена позиция № , и номенклатура Ns се отнасят.
1.4. 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.
1.5. Валиден сертификат за управление на качеството на медицинските изделия съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, за дейност производство 
и/или търговия с медицински изделия или еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва
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дейността, предмет на поръчката, издател, дата на издаване и дата на валидност на 
сертификата.
2. Приложение № 3 -  Ценово предложение; / Участника представя само едно Приложение № 3 
-  за всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена позиция № 10 до N2 25 
включително/
Важно : Участниците задължително подават оферти за всички номенклатурни номера от 
обособена позиция.
Ценовите предложения на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност за всяка 
една обособена позиция, съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация.
В случай, че участник оферира по-висока цена от определената от възложителя, 
офертата на участника няма да бъде разгледана.

Информация Относно попълване на матриците -  Приложение № 2 и Приложение Ns 3 
от Поканата.

1. В техническото и ценово предложение в колона „ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ” -  
УЧАСТНИЦИТЕ са длъжни да вписват имената на медицинските изделия, за които подават 
оферта, така че да съвпадат с това, което ще се изписват във фактурата в колона 
„НАИМЕНОВАНИЕ”, ако бъдат избрани за изпълнители по обществената поръчка.

2. Колона №3 „Код по КОП”, колона № 6 „Наличен апарат“ и Колона № 14 „Прогнозна 
стойност” в ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ от участниците !

3. Колона №3 „Код по КОП”, колона № 6 „Наличен апарат“ и Колона № 17 „Прогнозна 
стойност” в ПРИЛОЖЕНИЕ №3 НЕ СЕ ПОПЪЛВА от участниците !
4. Приложение № 2 и Приложение № 3, включват по 16 /шестнадесет/ броя Sheet-a за всяка 

една обособена позиция поотделно от обособена позиция № 10 до обособена позиция № 
25.
От Sheet 1 до Sheet 16 включително, обособените позиции от № 10 до обособена позиция № 25 
включително, включват различен на брой номенклатурни номера към всяка обособена позиция, 
за които има задължително офериране за всички номенклатурни номера от избраната обособена 
позиция №.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Критерий за възлагане най -  ниска цена.

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия по 
технически параметри и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий за 
възлагане: "най-ниска цена".

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред спрямо предложената от 
участниците цена за изпълнение на предмета на поръчката, за всяка обособена позиция 
поотделно, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция поотдело. На първо място се класира 
участникът предложил най-ниска цена, за всяка обособена позиция поотделно.

ГАРАНЦИИ
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител по Поканата.
,1 .  Определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 2 (два) % от прогнозната стойност на договора без ДДС.
Гаранцията се освобождава при условията на проекта на договора.
По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

•  парична сума;
•  банкова гаранция;
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•  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.

3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
След изтичането на срока за получаване на оферти по настоящата Покана Възложителят ще 
назначи със заповед комисия, която да оцени офертите и направи класирането. Комисията ще 
подготви Протокол за направената оценка и класиране на офертите и същият ще бъде утвърден 
от Възложителя.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Изпълнителният директор ще сключи с определения изпълнител писмен договор за възлагане на 
доставките по настоящата Покана в съответствие с условията и изискванията, предвидени в 
Поканата за настоящата процедура и ЗОП и ППЗОП.

Изпълнителен директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов";

Приложения:
1 .Техническа спецификация -  Приложение № 1.
2. Техническо предложение -  Приложение № 2.
3. Ценово Предложение -  Приложение № 3.
4. Образец N 91 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
5. Образец № 2 -  Проект на договор.
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