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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: 343/09.12.2016г. 

  

 Възложител: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 855 

Адрес: гр.Софияр ул.”Пиротска”  

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ирина Иванова 

Телефон: 02 8325167  

E-mail: dpblna@abv.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: “Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична 

болница за лечение на наркомании и алкохолизъм  за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 

година” 

Кратко описание:   С изпълнението на тази обществена поръчка се обезпечава нуждата 

на ДПБЛНА от лекарствени продукти, които са необходими за лечение на пациентите. 

Доставката се осъществява като възложителя прави седмични заявки до 

изпълнителя чрез болничната си аптека за конкретни количества по списъка с 

лекарствени продукти. 

Поради липса на собствена, за възложителя болнична аптека е болничната аптека 

на І МБАЛ – София. 

Изпълнителят изпълнява седмичната доставка в 24 часов срок от получаването и 

като доставя лекарствените продукти в болничната аптека. 
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Изпълнителят се задължава и да изпълнява по същия ред спешни доставки до 2 

часа от получаване на заявката. 

Изпълнителят предава лекарствените продукти на болничната аптека и издава 

фактура на І МБАЛ – София, чрез която болнична аптека се осъществява доставката. 

Възложителят се разплаща чрез І МБАЛ – София, която превежда дължимите суми на 

изпълнителя. 

 Място на извършване: гр.София, І МБАЛ  
  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  до 70000 (седемдесет  хиляди) лева 

без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [ х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено 

участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.  

в т.ч.:  
 

 
Изисквания за личното състояние:  

За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5  и 7 от ЗОП .Участник 

за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5  и 7 от ЗОП, има право, когато е приложимо, 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното  основание за отстраняване  

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1.Участникът да притежава Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, 

издадено по реда и смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина  

/ чл.195 и чл.196/; 

2.Участникът да притежава Разрешение или удостоверение за търговия на едро с 

медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия; 

3. Участникът да притежава Лиценз за дейности  с наркотични вещества за медицински 
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цели по реда и смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите. 

  

Икономическо и финансово състояние: не 

 

Технически и професионални способности:  не 

 

 
 
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  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 16.12.2016г.                    Час: (чч:мм) 16.30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 16.03.2017г.                      Час: (чч:мм) 17:00 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 19.12.2016г. в 11:00ч. 

  

Място на отваряне на офертите:  гр.София, ул.Пиротска 117, ДПБЛНА, ет.1, зала № 2. 

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. 

  

 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): [……]Участниците трябва да представят оферта, 

която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.Офертата се изготвя 

по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя  в  

Профил на купувача.Офертата се подава на български език – на хартиен носител.Към офертата  

си  участниците  представят следните документи : 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец № 1; 

2. Представяне на участника – по Oбразец № 2; 

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка; 

4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по Образец № 3; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №6 ; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец №7 ; 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец №8 

8. Техническо предложение по Образец № 4; 

9. Ценово предложение - по Образец № 5; 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по 

Образец № 9; 

Всички документи свързани с участието във възлагането се представят в запечатан непрозрачен 

плик .Върху него се посочват: 

1.Наименованието на участника; 

2.Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност –факс и електронен адрес; 

3.Наименованието на поръчката. 

Офертите се приемат в деловодството  на ДПБЛНА   гр. София, ул.”Пиротска” 117 , ет.2, ст.206 

  
Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за 

изпълнение от 01.01.2017 г. до 31.12.2017г.  

Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 (двадесет) дни от представяне на фактура – 

оригинал и приемо-предавателен протокол за извършената доставка , подписан от изпълнителя и 

възложителя.  

 
Дата на настоящата обява 
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Дата: (дд/мм/гггг)09.12.2016г. 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат)  Доц. д-р Соня Тотева Женкова дм 

Длъжност: Директор 

 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 


