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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: 795 

  

 Възложител: Втора Специализирана Акушеро-Гинекологична Болница за Активно Лечение - 

Шейново 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00243 

Адрес: гр.София, ул. „Шейново“ № 19 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Н. Бозаджиева, Р.Димитрова 

Телефон: [02 9659469] 

E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х]Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва периодични 

доставки  на шевен хирургичен материал за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД 

(възложител), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на 

посочените обособени позиции,  номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и 

по реда на Закона за обществените поръчки. 

 

 
Кратко описание: Видовете хирургични консумативи са описани  в техническа спецификация, 

включваща  следните Обособени позиции: Обособена позиция № 1 – “Плетени конци с бърза 

резорбция”;  Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”; 

Обособена позиция № 3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”; Обособена 

позиция № 4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”;  Обособена позиция № 5 – 

“Нерезорбируеми конци”;  Обособена позиция № 6 – “Антибактериални плетени конци”; 

Обособена позиция № 7 – “Хемостатични локални средства”. Във всяка  обособена позиция са 

записани съответните   номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на 

изискваните минимални технически- работни характеристики, мерна единица  и съответното за нея 

количество.  

Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, 
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повече или всички от   посочените  шевни хирургически материали в рамките на една обособена 

позиция. 

 

  

Място на извършване: склада на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД гр. София ул. „Шейново" № 19. 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв.  (шестдесет хиляди лева)  

без ДДС. 

Срок на валидност на офертата - 60 /шестдесет/ кал. дни, считано от датата на подаването 

й. 

 Посочените по-долу стойности по обособени позиции са прогнозни и оферти надвишаващи 

тези стойности не са основание за отстраняване.  

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

 Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

  

Наименование: [№ 1 Обособена позиция № 1 – “Плетени конци с бърза резорбция”;   

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [  8 500 лв. ] 

Номер на обособената позиция: [2] 

  

Наименование: Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”;] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [9 000 лв. ] 

Номер на обособената позиция: [ 3  ] 

  

Наименование: Обособена позиция № 3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”;] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [9 000 лв. 

  ] 

Номер на обособената позиция: [ 4  ] 

 Прогнозна стойност по обособени позиции:  

 

Наименование:; Обособена позиция № 4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”;] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 8 500 лв.  ] 

Номер на обособената позиция: [ 5] 

  

Наименование: [Обособена позиция № 5 – “Нерезорбируеми конци”;]] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 8 500 лв.  ] 

Номер на обособената позиция:  [ 6] 

  

Наименование: [Обособена позиция № 6 – “Антибактериални плетени конци”;]] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 8 500 лв.  ] 

Номер на обособената позиция: [ 7  ] 

  

Наименование: [Обособена позиция № 7 – “Хемостатични локални средства”.] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 8 000 лв.  ] 

 

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

 Условия, на които трябва да отговарят участниците  

 

2.  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно 

разпоредбите на Закона за обществените поръки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки.  

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществени 

поръчки, Закона за търговския регистър (ЗТР), Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), както и на специалните 

нормативни изисквания свързани с изпълнението на предмета на поръчката, както и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.  

Към техническото предложение участникът прилага: 

- Пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи 

удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн 

упълномощен представител, от които да се установяват делегираните правомощия. 

- Документи, удостоверяващи съответствието на оферираните търговски продукти с изискванията 

на Закона за медицинските изделия - валиден сертификат за СЕ марка, издаден от нотифициран 

орган - в оригинал или заверено от участника копие или декларация за произход и съответствие със 

СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения представител. Списък на приложените 

документи за съответствие на продуктите. 

 

в т.ч.: 

 
Изисквания за личното състояние: Изисквания за личното състояние на участниците: Не 

могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице 

някое от  приложимите обстоятелствата по отношение на личното състояние на участниците  по 

смисъла на чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3-т.5 и т.7 от ЗОП. Горното обстоятелство се установява с 

представянето на декларация по образец. 

Участник, за когото  са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства 

по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел  мерки, които 

гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [] 

 Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да 

представи документи удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с 

медицински изделия на територията на Република България издаден съгласно ЗМИ, валидни за 

срока на договора за доставка или документ като  производител за оферираните медицински 

изделия. 

 

Икономическо и финансово състояние: [не] 

  

Технически и професионални способности Участниците  трябва да имат опит в доставката на 

оферираните продукти и да са изпълнили поне една  доставка през последните три години, чиито 

предмет е  идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. 
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Горното обстоятелство се установява с представянето на Декларация - Списък по чл.64, ал.1, т.2 от 

ЗОП (по приложен образец), която съдържа списък на  изпълнени доставки през последните три 

години,  които доставки са  идентични  или сходни с предмета на поръчката, с посочване на 

стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за изпълнението им.  

Участникът трябва на има сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 

9001:2008 или еквивалент  с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. Представя се 

заверено от участника копие, придружено с превод на български език (когато документът е на чужд 

език);  

 Участникът следва да представи, ако разполага с: пълномощни, оторизационни писма, договори за 

дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата 

производител или от нейн упълномощен представител, от които да се установяват делегираните 

правомощия. 

Участникът следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на оферираните 

търговски продукти с изискванията на Закона за медицинските изделия - валиден сертификат за СЕ 

марка, издаден от нотифициран орган - в оригинал или заверено от участника копие или декларация 

за произход и съответствие със СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения 

представителили. Представените документи следва да се отнасят за оферираните от участника 

търговски продукти и да са описани в приложен списък.  

До участие в процедурата се допускат само участници с оферти, отговарящи на изискванията на 

настоящата документация. 

 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

 

 

 

 

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: [ЦО Ценова оферта]                Тежест: [ 60 на сто  ] 

Име: [К Качество]                              Тежест: [ 40 на сто  ] 

 Показател 1 ЦО – предлагана стойност/единична цена с максимални 100 т., с относителна тежест 

от 0,6– 60 т. 

Показател 2 К – Качество – 40 т. 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.02.2017г.]                      Час: [14:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 60 кал. дни 

Дата: (дд/мм/гггг) [……]                      Час: (чч:мм) [……] 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.02.2017год., 12.30часа 

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Втора САГБАЛ – Шейново ЕАД, гр.София, 

ул.“Шейново“ №19. 

  

 

 

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): 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МОСТРИ. 

1.За допускане до участие на оферираните търговски продукти в настоящата процедура, с оглед 

преценката за съответствие им с изискванията на възложителя и за тяхното оценяване по показател 

“Качество”, всеки участник представя в срока за представяне на офертата мостри от оферираните 

продукти.  

2.Мострите да са в подходящи опаковки, като всяка една мостра да е с фирмен знак на участника, 

точно обозначение на номенклатурата от техническата спецификация, за която се отнася и  номер, 

съответен на отбелязания в приемателно – предавателния протокол/описа. Няма да бъдат приемани 

мостри, които не са обозначени, съгласно горните изисквания или не са придружени с изготвен от 

участниците приемателно – предавателен протокол или опис 

3.За оферираните търговски продукти, с които са работили съответните звена на възложителя през 

предходните две години това изискване не е задължително. В тези случаи, участникът подробно 

описва това обстоятелство в техническото си предложение, като конкретизира периодите на 

доставка, вида на доставените от него хирургични консумативи с номера на номенклатурата от 

техническата спецификация и номер и дата на договора, по който са извършени доставките. При 

липса на конкретно посочена информация, комисията може да отстрани от участие съответната 

номенклатура. 

4.При липса на представени мостри, на практически опит в работата на специалисти от болницата с 

оферираните продукти, както и при липса или недостатъчност на предоставените писмени 

документи, оферираният търговски продукт се отстранява от етапа за оценяване и класиране поради 

невъзможност да се прецени съответствието с изискванията на възложителя по показателите за 

оценка на качеството, описани в приложената  методика  към документацията на процедурата. 

5. Мострите ще бъдат използвани от комисията за тестване на предложените продукти с оглед 

установяване на съответствието им с техническите спецификации. При тестването мострите ще 

бъдат изследвани по показателите за оценка на качеството, описани в приложената  методика  към 

документацията на процедурата. 

6. Когато тестването на мострите доведе до нарушаване на тяхната цялост, както и на търговския им 

вид, в срок до 10 дни, считано от датата на сключване на договорите за възлагане изпълнението на 

поръчката или съответно от датата на влизане в сила на решение за прекратяване на процедурата, 

мострите ще бъдат заплатени на представилите ги участници съгласно тяхната стойност, посочена в 

офертите на съответните участници. 
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 31.01.2017 год. 

 

 Възложител  
Трите имена: (Подпис и печат) Румен Любенов Велев 

Длъжност: Изпълнителен директор на 

„Втора Специализирана Акушеро-Гинекологична Болница за Активно Лечение – Шейново“ 

ЕАД 

 


