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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 2 

  

 Възложител: „Център за психично здраве – София“ ЕООД, вписано в ТР с ЕИК 000770257, с 

адрес на управление, представлявано от управителя д-р Емил Пенчев Грашнов. 

 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1518 

Адрес: гр. София 1202, бул. „Сливница“ № 309 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Соня Дикова 

Телефон: 02/9318117 

E-mail: odpzss@mail.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Доставката  на лекарствени продукти за нуждите на възложителя. 

  

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. 

 

  

Място на извършване: Болничната аптека на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД,  гр. София, бул. 

„Христо Ботев“  № 120. 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 56 000 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

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 Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените 

изисквания от Възложителя в документацията за участие. 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. Оферти се подават за всяка една позиция от техническата 

спецификация. Участниците следва да представят нотариално заверено 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. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците следва да 

представят документи, удостоверяващи правото им да извършват търговия на едро с лекарствени 

продукти, издадени съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и 

лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, 

когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични и 

психотропни вещества 

  

 

 

 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Всеки кандидат предлага единична цена в лева без ДДС за всяка позиция от описаните 

лекарствени продукти. 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) 
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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. 

 
  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 05/08/2016                      Час: (чч:мм) 16.00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 05/10/2016                      Час: (чч:мм) 16.00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 08/08/2016                       Час: (чч:мм) 10.30 

  

Място на отваряне на офертите: гр. София 1202, бул. „Сливница“ № 309 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): Срокът за изпълнение на поръчката е една година от 

датата на влизане в сила на договора. Доставките се заявяват, изпълняват и заплащат съгласно 

условията на проекто-договора. Възложителят не се задължава да закупи целия набор от 

лекарствени продукти. Заявките ще са съобразно нуждите на пациентите налечебното заведение 

от конкретни медикаменти на база посочените единични цени при спазване предела за 

съответния вид обществена поръчка. Договорът с определения за изпълнител участник се 

сключва при условията на проектодоговор - Приложение № 6. При приемане на поставените от 

Възложителя условия, участникът следва да представи оферта по образец – Приложение № 1. 

Към офертата следва да бъдат представени следните документи:  1. Административни сведения 

по образец - Приложение № 2;  2. Техническо предложение по образец - Приложение от № 3; 3. 

Ценова оферта по образец – Приложение № 4; 4. Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – 

Приложение №5; 5. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на 

едро с лекарствени продукти, издадени съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина и лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, 

когато участникът се представлява от пълномощник; 7. Списък на приложените към офертата 

документи, подписан от участника или упълномощен от него представител, като документите в 

офертата следва да се подредят в поредността, посочена в списъка, а той да бъде поставен като 

първи документ. 

Към обявата се прилагат описаните приложения от № 1 до № 6. 

 

Условия и място за представяне на оферти:  

Офертата и приложените документи се поставят в непрозрачен,запечатан плик, върху който се 

посочва името на получателя на офертата(Възложителя);подателя на офертата, име, адрес за 

кореспонденция на участника, телефон, факс, електронна поща и надпис : "За участие в 

обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за 
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