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

№
а^

Ловеч, 18.07.2019 година
Във връзка с необходимостта от доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ
"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, скъпоструващи медицински изделия за нуждите на
отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч
чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки
НАРЕЖДАМ:
I.
Да се подготви и публикува процедура за „Доставка на скъпоструващи медицински
изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р
Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от
възложителя заявки”
1. Описание предмета на поръчката - Откритата процедура е за доставка на
скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч 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 - Приложение № 1.
2. Вид процедура за възлагане на обществена поръчка - Открита процедура.
3.
Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека при МБАЛ "Пзоф. 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 специфтация 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:
- доставна 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 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 копичества.
Доставките се извършват въз основа на писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по номенктатури от
обособените позиции в рамките на договорените количества от офертата и оферираните
единични цени.
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8.
Обособени позиции - На база Техническата спецификация - без обособени
позиции - Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Не е
целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции поради естеството
и целостта на обществената поръчка, която е за доставка на скъпоструващи изделия - бедрени
стебла, капсули и бедрени глави за Отделение по травматология и ортопедия към МБ4Л“проф.др.Параскев Стоянов“ АД Ловеч. Номенклатурните единици са със сходен обект (ортопедични
изделия) и не могат да бъдат систематизирани в отделни обособени позицки поради
многообразие на отделните изделия.
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 сл/чаите 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 следвп 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 паявки от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на договорените количества от офертата и оферираните единични
цени.
16.
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” чл.70, ал.2, т.1 отЗОП.
16.1 Критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена.
16.2. Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя
условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий за възлагане: "найниска цена".(чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).
16.3. Класирането се извършва във възходящ ред, като на първо място со класира
офертата с предложена най-ниска обща стойност без ДДС.
16.4. При еднаква предложена най-малка обща сума от двама или повече участници,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, в случай, че са масирани
на първо място две или повече оферти с еднакви цени.
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 о 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
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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 скъпоструващи медицински изделия за щадите на
отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч
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 Ортопедия и травматология, юрист, заместник
изпълнителен директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, икономист
обществени поръчки, магистър фармацевт, системен администратор.
Изпълнителен директор на МБАЛ «проф.д-р.Параскев Стоянов» АД Лов*

чл.36, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

"L

Приложения:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация
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П р и л о ж е н и е № 1 Т е х н и ч е с ка сп е ц и ф и кац и я

С къ п о с тр у в а щ и м ед и ц и н ски и зд ел и я за н уж д и те на О тд ел ен и е по тр а в м а то л о ги я и
о р то п ед и я - за 24 м есеца

М ярка

Прогнозно
количество за
24 месеца
брой
кол-во

Индивидуално бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент
1 материал - /титан \/Т6/дължина 170 мм морзов конус /1:1014/16 дължина 20 мм./
с номера 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

бр.

50

Индивидуално бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен
2 цимент материал - /титан V T 6 /дължина 210 мм, морзов конус / 1:1014/16 дължина 20 м м /С номера
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

бр.

5

бр.

5

Индивидуална тазобедрена капсула за механично закрепване /завиване/ с трапецовидна двуходова
4 резба материал /титан VT6/ - хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера 50; 52; 54;
56; 58; 60

бр.

5

5

Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал /хиролен/ - вложка с
отвор за бедрена глава Ф32 С номера 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60

бр.

25

6

Индивидуална тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал /хиролен/ - вложка с
отвор за бедрена глава Ф26 С номера 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60

бр.

5

7

Индивидуална бедрена глава Ф32 материал /неръждаема стомана/ морзов конус /1 :1 0 1 4 /1 6
дължина 20 мм./ с размери : къса, средна, дълга

бр.

25

8

Индивидуална бедрена глава Ф26 материал /неръждаема стомана/ морзов конус /1 :1 0 14/16
дължина 20 мм./ с размери : къса, средна, дълга

бр.

5

9

Индивидуална бедрена глава тип MOOR материал / титан VT6 / морзов конус /1 :1 0 1 4 /1 6 дължина
20 мм./ С номера 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56;58

бр.

50

арт.№

О писание м едицинско изделие

Индивидуално бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно закрепване

3 материал /титан VT6/ дължина 170 мм морзов конус /1 :1 0 1 4 /1 6 дължина 20 мм./ С номера 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13

дата

: 4lР ОУ-ЛОЖчл.36, ал.3 от ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

д-р. : Георги Генов...............j . \
началник отделение О ртопед^ и травматология към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

чл.36, ал.3 от ЗОП,
чл.2 ЗЗЛД

Снежана Станчева
старша медицинска сестра Ортопедйя и травматология към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

Стр. 1

