
“ВТОРА САГБАЛ - ШЕЙНОВО” ЕАД
1504 СОФИЯ, ул. “Шейново” № 19

тел. 02 9659 469 факс 02 9441 768

ДО

Изпълнителния директор на

Агенция по обществени поръчки

ДО

“Б. Браун Медикал“ ЕООД

ЕИК 157016820

Гр. София, ПК 1799, жк. „Младост
2“, бул. „Андрей Ляпчев“ №66

П О К А Н А
за участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. "Шейново" №19, факс 02 9441 768, е- mail: sagbal_sheinovo@mail.bg,
електронен достъп до информацията: www.sheynovo-ag.eu, на основание чл.
92 във връзка с 90, ал. 1, т. 1  от Закона за обществени поръчки и решение №
569/26.03.2015 г., Ви  изпращаме настоящата покана за участие в процедура на
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка при следните
условия:

І. Предмет на поръчката: „Доставка на шевен хирургичен материал“,
разпределен в две обособени позиции и подпозиции- номенклатури,
съгласно Техническа спецификация, както следва:

Обособена позиция № 1 – “Резорбируеми конци с кратък период на
резорбция”, номенклатура № 1

Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци със среден период на
резорбция”, номенклатури  № 1 и № 2

КОД по КОП – 33141120, 33141126, 33141128

2. Вид на процедурата: договаряне без обявление.



3. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в
документацията  за участие, до която е осигурен пълен достъп на
заинтересованите лица на интернет страницата на възложителя, посочен в
настоящата покана.

4. Гаранция за изпълнение на договора.

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на
договора за обществена поръчка и със срок на валидност до 60 дни от изтичане
срока на сключения договор.

4.3.Изискванията към гаранцията за изпълнение на договора,  условията за
задържане и освобождаване са подробно разяснени  в документацията за
участие.

5. Условия и начин на плащане – плащанията се извършват  с банков превод по
сметка на  изпълнителя въз основа на издадена фактура и двустранно
подписан приемно-предавателен протокол за доставените материали в срок до
30 тридесет дни от датата на доставката.

6. Срок на валидност на офертата -- 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния
срок за представяне на офертите.

7. Критерий за оценяване на офертите: “Икономически най-изгодна
оферта”.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в
следната последователност:

1. Извършване на техническа оценка
2. Извършване на финансова оценка
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база

получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от
индивидуалните оценки по следните показатели:

КО = ЦО + К
Показател 1 ЦО – предлагана единична цена – до 60 т.
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска

единична цена за съответния вид хирургичен шевен материал– 60 точки.
Оценяването по този показател се извършва в съотношение към най-

ниската предложена цена по следната формула:
П1 = ...... х Cmin/Cn, където:
 Cmin – предложена най-ниска единична цена за съответния вид

хирургичен шевен материал от Техническата спецификация на възложителя;
 С n – стойността/цената на n-тия участник;
 60– коефициент

Максимален брой точки за показателя – 60 т.

Показател 2 К – Качество и надеждност – до 40 т.
Оценяването по този показател се извършва с оглед съвместимост на

предлаганите шевни хирургични материали със спецификата на работа в
болницата, надеждност и ефективност в хирургичната работа на медицинския
персонал и безопасността за пациентите.



Оценяването по този показател се извършва въз основа на
представените от участниците документи, удостоверяващи качество на
оферираните търговски продукти -представените писмени становища,
препоръки или референции от други лечебни заведения за болнична помощ с
данни за качествата на предлаганите продукти, изпитателни протоколи,
сертификати от производителя или другите предоставени от участника
документи, свързани с качествата на предлагания търговски продукт и/или въз
основа на резултатите, получени от практическата работа с предоставените от
участника мостри /ако е приложимо/ на следните параметри: здравина,
еластичност, възможност за самонатягане на лигатурата, удобство, здравина и
удобство на игла (само за позициите, при които шевния хирургичен материал е
с игла), както и наличието на двойна стерилна опаковка.

Оценяването по този показател се извършва по експертна оценка от
комисията и при необходимост въз основа на писмени становища на
началниците на хирургични отделения в стъпка, както следва:
o отлично качество – 40 т.;
o задоволително качество – 10 т.;
o незадоволително качество –5 т.;
o лошо качество –– 1 т.

След оценяване на офертите, комисията извършва класиране съобразно
получената комплексна оценка за всеки един офериран търговски продукт.
Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

При равна комплексна оценка на повече от една оферта на първо място
се класира офертата, в която се предлага най-ниска цена. При еднаква
оферирана цена комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти, за което се
уведомяват писмено заинтересуваните участници.

8. Краен срок за получаване на заявленията за участие следва да бъдат
представени и адресирани до „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, ул."Шейново"
№19, до 12.00 часа на 07.04.2015 г. от кандидата или от негов упълномощен
представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

9. Договарянето ще се проведе на 14.04.2015 г. от 11 ч. в сутерена на сградата
на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, ул."Шейново" №19 в стаята на отдел
Обществени поръчки.

10. Оценяването на договорените с кандидатите предложения ще се извърши
от комисия на възложителя съгласно Методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата.

11. Документацията за участие в настоящата процедура  с всички образци е
предоставена в цялост на интернет страницата на възложителя:
www.sheynovo-ag.eu.

Дата на изпращане на поканата: 26.03.2015 г.

Изпълнителен директор:
(д-р Румен Велев)


