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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА  

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Г~| Проект на обявление 
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)_____________________
Официално наименование:
УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД

Национален регистрационен номер: 2
831605806

Пощенски адрес:
ул. Бяло море
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1527

Държава:
BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovoriOisul.eu

Факс:
+359 29432279

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm
I.2) Съвместно възлагане

I I Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

П  Поръчката се възлага от централен орган за покупки____________________________________

1-3 ) Комуникация

^ Д окум ен тацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 
достъп на: (URL)

www.isul.eu/Obsht_porachki_art20_2_ZOP/Obsht_porachki_art20_3_ZOP.htm 
□ Д о с т ъ п ъ т  до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 

може да се получи на: (URL)

Допълнителна информация може да бъде получена от 
ЕЗГорепосоченото/ите място/места за контакт
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□  електронно посредством: (URL)

горепосоченото/ите място/места за контакт
I |до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
□  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_______________

I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

□  Регионален или местен орган

I I Регионална или местна агенция/служба_____

I I Публичноправна организация

I I Европейска институция/агенция или 
международна организация 

ЕЗ Друг тип: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 
2, т. 16 от ЗОП

1.5 ) Основна дейност
□  Общи обществени услуги

П  Отбрана______________

I I Настаняване/жилишно строителство и места 
за отдих и култура 

П С оц и алн а закрила______________________
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  Обществен ред и безопасност □  Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □ Д р у г а  дейност:
1X1 Здравеопазване

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка

11.1.1) Наименование:

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД"
Референтен номер: 2______________________________________________________

11.1.2) Основен C P V код: 30192 0 00
Допълнителен CPV код: 1 2

11.1.3) Вид на поръчка
j I Строителство________55Доставки____________ | | Услуги__________________________________

II. 1.4) Кратко описание:
Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции.
Обособена позиция № 1 . „Канцеларски материали'' - включва регулярни 
доставки по предварителни заявки на канцеларски материали, съгласно 
Техническата спецификация;
Обособена позиция № 2. „Консумативи за офис техника” - включва 
регулярни доставки по предварителни заявки на консумативи за офис 
техника, съгласно Техническата спецификация;
Обособена позиция № 3 „Канцеларски материали, включени в Списък на 
стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" - включва регулярни 
доставки по предварителни заявки на канцеларски материали, съгласно 
Техническата спецификация.
Всеки участник има право да представи оферта за една, или за повече от 
една обособени позиции. Изискването за комплексност е задължително за
всички обособени позиции.
И. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 260000. 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)________________________________________________________ _
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Ю Д а
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
55 всички обособени позиции 
Г~1 максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:_______________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц и я
II.2) Описание 1_______________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Канцеларски материали
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 30192000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.София, ул."Бяло море"№8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД - сектор 
„Снабдяване"
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

код N U TS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Обособена позиция № 1, включваща 81 артикула, както следва:
1. азбучник А4 бр. 100
2 . дискети бр. 100
3. дискове cd - г 700мв бр. 50000
4 . индиго А4, кутия 100 листа кут. 40
5 . класьор 5 см бр. 500
б. класьор 7 см бр. 700
7 . коректор бр. 360
8 . термо ролка mitsibishi г 61 Ь се бр. 250
9. термодиректни етикети 56х25/ф40 ролка 400
10 лента принтер OLIVETTI DM100 бр. 60
11 лента принтер EPSON ERC-09 бр. 90
12 лента принтер oki 3321 бр. 10
13 лепило сухо 10 g бр. 60
14 лепило течно 50 мл. бр. 300
15 маркер перманентен бр. 2000
16 мастило тампон 30 мл. бр. 80
17 машинка телбод 24/6 за 20 листа бр. 150
18 молив черен бр. 250
19 молив цветен бр. 100
20 папки джоб А4, кристал, мин. 50 микронабр. 55000
21 папки пластмаса А4 с перфорация бр. 45000
22 перфоратор 20л. бр. 100
23 плик разни 324/229 бр. 1400
24 плик разни 162/229 бр. 1400
25 плик разни 114/162 бр. 1400
26 телчета 24/6 кут. 1200
27 тетрадки бОл.бр. 400
28 тефтер голям 200л. бр. 600
29 тиксо скоч 25/66 бр. 100
30 дневник едсд АЗ - 100 листа бр. 10
31 флумастери четири цвята Компл. 100
32 лиминат А4 кут. 10
33 х-я карирана А4, 100 листа в пакет, офсетпак. 30
34 х-я копирна /80д/ш2/ А4, 500 листа в пакет пак. 7000
35 .х-я копирна /80д/т2/ АЗ, 500 листа в пакет пак. 50
36 корица прозрачна, 100 броя в пакет пак. 5
37 корица плътна, 100 броя в пакет пак. 5
38 х-я принтер - 380x11x2, 1000 листа в кашон каш. 10
39 х-я паус 110x20 92д/м2 бр. 5
40 хартия амбалаж кг. 50
41 .химикалки, прозрачно тяло, капачка в цвета на мастилото, връх 1 мм
бр 5000
42 хартиена ролка 57/40 бр. 500
43 фиш трз бр. 28000
44 картон физиотерапия бр. 2500
45 анест.лист, 100 листа в кочан коч. 300
46 график бр. 1200
47 заповед за възнаграждение бр. 200
48 изследване биопсично, 100 листа в кочан коч. 15
49 . изследване хистологично, 100 листа в кочанкоч. 15
50 . информирано съгласие, 100 листа в кочанкоч. 50
51 . искане за отпускане на мат.ценности, 100 листа в кочан коч. 350
52 . искане кръв химизирано, 100 листа в кочан коч. 350
53 . искане рентген, 100 листа в кочан коч. 50
54 . история на заболяването бр. 6000
55 . книга издаден бол. бр. 20
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56. книга приет бол. бр. 70
57. книга рентгенбр. 100
58. книга хир. операции бр. 50
59. лекарствен лист специален, 100 листа в кочан коч. 200
60. лекарствен лист табела, 100 листа в кочан коч. 30
61. лист венозен достъп, 100 листа в кочан коч. 200
62. лист температурен, 100 листа в кочан коч. 250
63. лист требвателен, 100 листа в кочан коч. 450
64. медицинско направление, 100 листа в кочан коч. 450
65. микробиологично изследване, 100 листа в кочан коч. 60
66. молба отпускбр. 5000
67. поръчка работилница, 100 листа в кочан коч. 10
68. пътен лист, 100 листа в кочан коч. 10
69. пътна книжкабр. 10
70. рецепта, 100 листа в кочан коч. 1400
71. служебна бележка по образец, 100 листа в кочан коч. 10
72. сметка окончателна, 100 листа в кочан коч. 300
73. сметка №3, 100 листа в кочан коч. 300
74. сметка предварителна, 100 листа в кочан коч. 10
75. стерилни материали заявка, 100 листа в кочан коч. 300
76. съобщение смърт, 100 листа в кочан коч. 50
77. трансфузионен лист, 100 листа в кочан коч. 150
78. фиш инвитро, 100 листа в кочан коч. 70
79. форма 76 лист 1000
80. консумативен лист, 100 листа в кочан коч. 100
81. етикет сзл по образец бр. 55000
II.2.5) Критерии за възлагане

XI Критериите по-долу
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П
1X1 Цена - Тежест: 21

I J  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 113000. 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
или
Началнадата: дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не Е
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Н е|Е
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Д а □  НеК]

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация за обособена позиция № 1 може да се намери в 
Техническа спецификация, в Профил на купувача, на адрес: 
www.isul.eu/Obsht porachki art20_2_ZOP/0bsht_porachki_art20_3_ZOP.htm. 
Количества са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в 
пълен обем.

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц и я

II.2.1) Наименование: 2
Консумативи за офис техника
Обособена позиция №: 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 30125100
Допълнителен CPV код: 1 2

И.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Място на изпълнение - гр.София, ул."Бяло море"№8, УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ" ЕАД - сектор „Снабдяване".
код N U TS:1 BG411 __

II. 2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция № 1, включваща 46 артикула, както следва:
1. Мастилена глава HP DJ 845C/920C/940C/PCS 750 -C6615DE
2. Мастилена глава HP DJ 840С/ 843С-С6625А
3. Ролка за факс Panasonic KX-FHD331/332/363/343 -KX-FA57 Е
4. Ролка за факс Panasonic KX-FL401/402/403 FLC411/412/413 -KX-FAT88E
5. Ролка за факс Panasonic KX-FP205/206/207/208/215/218 -KX-FA52E
6. Тонер Brother HL 2030/2040/2070N/DCP7010/7025/MFC 7420/7820N -TN2000
7. Тонер Brother - HL-L2360DW - TN2320
8. Тонер СапопЕР 27- LBP3200, MF5630, MF5650
9. Тонер Canon LBP2900/LBP3000 -CRG-703
10. Тонер DELL 1100 black -J9833
11. Тонер HP LaserJet 1000 w/1005 w/1200/1220/3300/3380 -C7115A
12. Тонер HP LaserJet 1160,1320,3390/3392 -Q5949A
13. Тонер HP LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp -CB436A
14. Тонер HP LaserJet P1005/P1006 black -CB435A
15. Тонер HP LJ
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055 -Q2612A
16. Тонер HP LJ Р1102/ MFP1212 -CE285A
17. Тонер HP LJ 1536MFP -CE278A
18. HP LaserJet Ent Flow MFP M527c -CF287X
19. Тонер Lexmark E250/E350/E352 -E250A11E
20. Тонер Lexmark E321/E323 -12A7405
21. Тонер Lexmark MX410 -60F2H00
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22. Тонер Lexmark Print Cartridge E120-12016SE
23. Тонер Lexmark Print Cartridge E210 -10S0150
24. Тонер Lexmark Print Cartridge E240 & E340/342n &
E230/232/E330/E332n -24016SE
25. Тонер Lexmark Print Cartridge E260/360/460 -E260A11E
26. Тонер Lexmark Print Cartridge T420 -12A7415
27. Тонер Lexmark Print Cartridge X215 -18S0090
28. Тонер RicohType 1220D -Aficio 1015/1018/1113 -888087
29. Тонер RicohType 1230D -AF2015/2018D/2020D/MP 1500/MP 1600/MP 2000 -
тонер MP 2000 c код 842015
30. Тонер RicohT,ype 2220D -
AF1022/1027/1032/2022/2027/2032/3025/3030/МР2510/МР3010 -тонер MP 3353 
c код 842042
31. Тонер Samsung CLP300/CLX-3160/CLX-2160 black -CLP-K300A
32. Тонер Samsung ML 2010/ML-2015/2510/2570/2571N -MLT-D119S
33. Тонер Samsung ML1610 -MLT-D119S- 2000 коп.
34. Тонер Samsung ML-1910/1915/2525/2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F -MLT
-D1052L
35. Тонер Samsung SCX-4016/4116/4216F/SF-560/565P/750/755P -SCX-4216D3
36. Тонер Samsung SCX4200 -SCX-D4200A
37. Тонер Samsung SCX4521-MLT-D119S
38. Тонер касета SAMSUNG ML1640/2240 -MLT-D1082S
39. Тонер XEROX P3100 -106R01379
40. Тонер WorkCentre 3315 - 106R02310
41. Тонер XEROX Phaser 3025 - 106R03048
42. Тонер Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 -106R01159
43. Тонер Xerox WC PE220-013R00621
44. Тонер Xerox WorkCentre 3119 -013R00625
45. Тонер Xerox WorkCentre 3210N/3220DN -106R01487
46. Тонер за Xerox Phaser 3140/3155/3160 -108R00909 
Количество на артикули 1 и 2 - оОщ Орой - 20 Ор.
Количество на артикули от 3 до 5 - общ брой - 30 бр.
Количество на атрикули от 6 до 46 - общ брой - 1300 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане

К 1 Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 □
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П 
Е  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка______________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 4 0 0 0 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_____________________
И .2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална д ата :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не [
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  НебЗ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не 63

II.2.12) Информация относно електронни каталози
П  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Н еК|

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация за обособена позиция № 2 може да се намери 
Техническа спецификация, в Профил на купувача, на адрес: 
w w w . i s u l . e u / O b s h t  p o r a c h k i  a r t 20  2 Z O P / O b s h t  p o r a c h k i _ a r t 2 0_ 

Количества са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги 
пълен обем.

В

3 Z O P . h t m .  

закупи в

РАЗДЕЛ II.2) О писание /  обособен а  п ози ц и я  
II.а) Описание 1_________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Канцеларски материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл.
12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 30197220
Допълнителен CPV код: 1 2

Основен C P V код: 1 22852000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____ ______________________________________________________

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Място на изпълнение - гр.София, ул."Бяло море"№8, УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ" ЕАД - сектор „Снабдяване".
код N U TS:1 BG411_______________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция № 3, включваща 3 артикула, както следва:
1. кламери 28мм., 100 броя в кутия / кут. 1100
2. папки с машинка / бр. 3500
3. папки дело с връзки /бр. 10000
11.2.5) Критерии за възлагане
1X 1 Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П 
63 Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 000.0 0 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална____
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална д а та :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг______________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не 83
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Г~1 Не 83
II.2.и )  Информация относно опциите

Опции Да □  Не 81
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Q Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог________________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да СИ Не 81
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Лицата, които участват за обособена позиция № 3, трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 
процедурата, и да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП._____________________________________________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III, l) Условия за участие_________________________________________________________

III. l . i)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални ил и търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 
Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции. На 
основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят допуска представяне на 
едно заявление /един ЕЕДОП и документите от № 1 до № 8, описани в 
съдържанието на офертата.
Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското 
законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския 
съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство.
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За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да 
посочат необходимата информация в Част II: „Информация за икономическия
оператор" в таблица А: Информация за икономическия оператор, в 
изискването „Идентификация" следва да посочи ЕИК на участника. При 
участие за обособена позиция №3 „Канцеларски материали, включени в 
Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" за 
доказване на съответствието с поставеното изискване за запазена поръчка 
участниците следва да посочат необходимата информация в Част II: 
„Информация за икономическия оператор" в таблица А: Информация за 
икономическия оператор. В графата „Само в случай че поръчката е 
запазена" участниците следва да посочат номера, под който са вписани в 
регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или 
информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - 
членка на Европейския съюз. (или уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа).
*При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, участниците 
могат да ползват подизпълнители или да се позовават на ресурсите на 
трети лица, при условие че и последните са специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания.
Лицата, които участват за обособена позиция № 3, трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 
процедурата, и да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП.___________________________________________________________
III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Г~| Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 
състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.3) Технически и професионални възможности
I | Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, 
сертифицирана по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват предмета 
на обществената поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2008 или 
еквивалентен, с обхват предмета на обществената поръчка, валиден към 
датата на подаване на офертата____________________________________________
III. 1-5) Информация относно запазени поръчки 2

ЕЗ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места________________________________________________________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2___________________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:____________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС. В случай, че обществената поръчка за обособена 
позиция № 3 бъде възложена на специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора е в размер 
на 2% от стойността на договора без ДДС.
Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване 
на фактура, съобр. с разпоредбата на чл.З, ал.5 на Закона за Лечебните
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заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се 
осигуряват от приходи по договор с НЗОК.
Доставките ще се извършват периодично, по заявки на Възложителя, като 
количествата зависят от текущите потребности.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

Г~1 Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание______________________________________________________________

IV. l.i)  Вид процедура
□  Открита процедура 

□ У ск о р е н а  процедура
Обосновка:

Г~| Ограничена процедура 
□ У ск о р е н а  процедура 

Обосновка:
I I Състезателна процедура с договаряне 

□ У ск о р е н а  процедура 
Обосновка:

□  Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации
63 Публично състезание___________________________________________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

□ Т а з и  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а з и  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

I I Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_______

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти__________________________________________________________

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
I | Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори_____________________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:____________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не £3 
(СРА)_______________________________________________________________

IV. 2) Административна информация________________________________________

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[]! ][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][] [] [] []

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)___________________________________________________________________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/12/2016 дд/мм/гггг_______________________________________Местно време: 16:30_____

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати □

дд/мм/гггг________________________________________________________________
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IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
I I Английски 
ЕЗ Български 
П Гръцки 
I Щатски П Естонски

Г~1 Ирландски | |Малтийски | |Румънски | [Френски
□  Испански □ Н е м с к и  □ С л о ва ш к и  □ Х ъ р в а тск и
□  Италиански □ Н и д ерл ан д ск и  □ С л о ве н ск и  □ Ч е ш к и
□ Л атви й ск и  □ П о л с к и  □ У н га р ск и  □ Ш в е д с к и
I |Литовски______ П  Португалски

Местно време: ю :о о

IV. 2.6) М инимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна д о :_________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/12/2016 дд/мм/гггг

Място: заседателната зала на изпълнителния директор
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________
VI. l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не [Ж1
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

V I.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
П Щ е  се приема електронно заплащане_____________________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
Изисквания към участниците:
А/Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното 
състояние: Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, 
когато:1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл.108а, чл. 159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, 
чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от 
Наказателния кодекс;2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга 
държава членка или трета страна;3. има задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от
ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4. е налице 
неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал. 5;5. е установено, че: а) е 
представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;6. е установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за 
обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от 
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен;7. е налице конфликт на интереси, 
който не може да бъде отстранен.Б/Когато участникът е обединение от 
физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал.1, т.1?7 от
ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;В/Когато участникът е
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посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл.54, ал.1, 
т.1?7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях; Г/Изисквания към участниците 
по чл.55, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП: Възложителят ще отстрани от участие 
в процедурата участник, за когото е налице някое от следните 
обстоятелства:-обявен е в несъстоятелност или е в производство по 
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството 
на държавата, в която е установен; -доказано е, че е виновен за 
неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното 
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с 
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 
сто от стойността или обема на договора;Д/Когато участникът е 
обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл.55, 
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки член на
обединението;Е/Когато участникът е посочил, че ще използва
подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. За доказване на
липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 
представя документите, посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.
V I.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща: Факс:
cpcadmin0cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

V I.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП
V I.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

V I.5 )  Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16/11/2016 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
а ако тази информация е известна
2° може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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