
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000770257

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
бул. СЛИВНИЦА №.309

Пощенски код:
1202

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Биляна Микова

Електронна поща:
odpzss@mail.bg

Телефон:
+359 786243500

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.cpz-sofia.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/21328

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/96629

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/96629



горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

II.1.2) Основен CPV код

33600000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на лекарствени продукти по генерични наименования като възложителя прави седмични заявки до
изпълнителя чрез болничната си аптека за конкретни количества от лекарствени продукти, описани в
спецификацията. Срокът на договора е една година от датата на влизане в сила на договора.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
60000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33600000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Болничната аптека на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 120.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве-София” ЕООД, гр. София, съгласно

приложената техническа спецификация и условията на документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Критерий, свързан с разходи
Ниво на разходите - точки

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
60000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

При възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в чл.54, ал.1 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя. В случай, че участникът участва като
обединение (консорциум, сдружение) което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице и
обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, то следва да създаде юридическо
лице, съгласно Търговския закон към момента на подписване на договора за възлагане на обществен поръчка.
Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Участниците следва да
представят пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, в случай че офертата или някой от
документите, съдържащи се в нея не са подписани от управляващия и представляващ участника, съгласно
търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
поръчката. Всички представени документи трябва да са в оригинал или заверени от участника копия с положен
подпис и свеж печат, като се заверява всяка страница,включително документите представени на чужд език.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя специални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1. Участниците следва да притежават Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични

вещества.

Настоящото условие се доказва чрез следните документи:

а) Разрешение по чл. 202 ЗЛПХМ за търговия на едро с лекарствени продукти;

б) Удостоверение по чл. 203 от ЗЛПХМ за лицата по чл. 195, ал. 1 и 2 /когато

участникът не е производител/;

в) Разрешение за производство на съответните лекарствени продукти съгласно чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ /когато

устаникът е производител/;

г) Разрешение за внос на съответните лекарствени продукти съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ /когато участникът е

вносител/.

2. Участниците следва притежават Лицензия за дейности съгласно ЗКВНВП, в т.ч. търговия с наркотични вещества

за медицински цели, издадена от МЗ.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки



Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
18-декември-2020

Час
16:00

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
21-декември-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Всеки кандидат предлага единична цена в лева без ДДС за всяка позиция от образеца на ценово предложение.
Кандидатът, предложил най-ниска цена за съответната позиция, получава точки, а останалите кандидати,
предложили по-висока цена, не получават точки. Позициите от първа група на описаните лекарствени продукти
носят по 20 (двадесет) точки за най-ниската предложена цена. Позициите от втора група на описаните лекарствени
продукти носят по 2 (две) точки за най-ниската предложена цена. Позициите от трета група на описаните
лекарствени продукти носят по 1 (една) точка за най-ниската предложена цена. Оценката на всеки кандидат е сбор
от точките, които е получил. Кандидатът с най-висока оценка се определял за изпълнител.

VI.1) Дата на изпращане

08-декември-2020

Възложител

Име и фамилия:

д-р Емил Грашнов

Длъжност:

Управител


