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зръзка с необходимостта от доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 
i и с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
ля заявки по номенклатури от обособени позиции
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4.1.Cinac;

ДА СЕ подготви и публикува процедура за „Доставка на лекарствени продукти и 
и изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки 

квени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”
( (писание предмета на поръчката -  Откритата процедура е за периодично повтарящи 
и на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна 
чност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез 
р  повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от 
позиции с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията 
i на Закона за обществените поръчки, съгласно Техническата спецификация -  

he № 1.
Вид процедура за възлагане на обществена поръчка -  Открита процедура.
/̂1ясто на изпълнение на поръчката - Болнична аптека при МБАЛ гр.Ловеч.

Срок на изпълнение -  периодичните доставки са със срок на изпълнение 12 
т  месеца) след влизане в сила на действие на договора.
.След избор на изпълнител относно обособена позиция № 1. номенклатури № 

Icet. 4.2.Paricalcitol, 4.4.Sevelamer и 4.5.Calcitriol договора ще влезне в сила от
Р ПАЛК1 щл Kin О ■ mt >а> M/nMvt mi ма Kin £Г шал ллрлпллл I ■ ■ ППЛА1 1Л PI15.01.202С г., обособена позиция № 2, номенклатурни № 5 -  диализатори, договора ще влезне в 

сила от 2 : 06.2020г., обособена позиция № 2, номенклатури № 6, 7 и 8 - катетри, кръвни линии и 
фистулни 1гли, договора ще влезне в сила от 23.01.2020г. Подписаните договори , ще се сключат 
в срок съласно чл.112, ал.6 от ЗОП, но същите ще влезнат в сила, след приключване на 
договора iflo проведена обществена поръчка с УИН 00732-2018-0012.

Стойност на поръчката
1. Прогнозно количество за срока на договора да е посочено в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - 
) спецификация.
2. Прогнозната стойност на поръчката е : Съобразно Техническата спецификация без 

Начин на финансиране и плащане
1 .Финансиране на поръчката - със собствени средства на Възложителя.
2.Начин и срок на плащане.
2.1.Условия на плащане -  плащането се извършва в лева след представяне на: 

доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС- оригинал 
и заверено копие;

Техническ

ДДС.
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документи, доказващи произхода на стоките; 
приемателно-предавателни протоколи;
разрешения за продажба на партидите, издадени от Изпълнителна агенция по 
лекарствата -  оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че разрешението 
за продажба не е издадено на името на изпълнителя, следва да се представи 
приемателно-предавателен протокол или фактура за прехвърляне на стоките.

2.2.Плащането по т.6.2.1. се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
датата н£| издаване на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя

Срок на доставка -  до 48 /четиридесет и осем/ часа след получаване на писмена 
заявка оЦ МБАЛ АД-гр. Ловеч за необходимите количества. Доставките се извършват въз основа 
на писме! ш заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенклатури от обособените позиции в рамките на 
договореЦите количества от офертата и оферираните единични цени.

. Обособени позиции - На база Техническата спецификация.

. Възможност за представяне на варианти в офертите 
1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

0. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от 6/шест/ месеца от крайния срок за 
на офертите.
ички документи, представляващи копия, задължително се парафират „Вярно с 
, подпис и мокър печат.

астниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят офертите си 
ана непрозрачна опаковка на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
1 в срок, в стая № 27 /икономист, обществени поръчки/, етаж.2, Административна част 
АД-гр.Ловеч 5500 Ловеч, ул. Съйко Съев № 27. Върху запечатаната непрозрачна 
I участника посочва : наименованието на участника, адрес за кореспонденция,

[елефон за връзка и по възможност-факс, и електронен адрес, 
рд разглеждане от комисия на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, ще 
договор за : „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектант 

Л екция  на хидравликата на апарати за диализа за нуждите на отделение по 
иза към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи 
<и след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции с 
те на първо място участник/ци.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

i е -  началник отделение по Хемодиализа, юрист, главен счетоводител, експерт 
!и поръчки, магистър фармацевт, системен администратор.

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