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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

До
«Ви енд Ди Сървисис”ООД

П О К А Н А

За участие в процедура пряко договаряне 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 64, ал. 3 от ППЗОП и във връзка е Решение №-РД -  03 -  
32/20.05.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД 
за откриване на процедура по реда на члЛ8, алЛ, т. 13 от ЗОП/пряко договаряне/ е 
предмет "Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия на 
УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД, които НЗОК частично заплаща в условията 
на болничната медицинска помощ съгласно „Списък с медицински изделия по 
групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и 
стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба 
№ 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на 
диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени 
продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето” и 
актуален към момента на откриване на процедурата,

Ви отправям покана за участие в процедура на договаряне, което ще се проведе на 
29.05.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на изпълнителния директор. Обект на 
договарянето ще бъдат медицинските изделия от Вашето портфолио, стойността на 
които се заплаща напълно или частично от НЗОК, и са включени в спецификацията, 
утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК по групи по технически изисквания, и цената за 
придобиването им от лечебното заведение.

Вашата оферта можете да представите в срок до 16:30 часа на 28.05.2020 г. в 
сектор ДДП.

Правно основание: Чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Мотиви:
В актуалния към момента на откриване на процедурата списък с медицински изделия по 
групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и 
стойността, до която заплаща за всяка група, търговецът «Ви енд Ди Сървисис”ООД е 
посочен като Заявител на медицински изделия по чл. 21, ал. 4, т. 4, буква "б" от 
Наредбата по чл.ЗОа ЗМИ. Като упълномощен представител на производителите за 
конкретните медицински изделия, за които е подал в НЗОК заявление за участие в 
процедурата по определяне на стойността по чл. 20, ал. 1 от посочената по-горе Наредба, 
„Ви енд Ди Сървисис"ООД притежава изключителни права за дистрибуция на същите.

С цел недопускане на ограничаване на достъпа на здравноосигурените лица до 
медицински изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, договаряне ще се проведе за
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всички медицински изделия, включени в „Списък с медицински изделия по групи, които 
НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до 
която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за 
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от 
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 
както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона 
за здравето, в сила от 01.06.2019 г .”, и използвани в Клиниката по неврохирургия на 
лечебното заведение.
Прогнозна стойност на поръчката: 198 000,00 лв. без ДДС.
Валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на офертата. 
Критерий за възлагане: най-ниска цена.
Място на изпълнение: гр.София, ул. „Бяло море” №8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД - Отдел „Болнична аптека”.
Срок на договора: 12 месеца.
Срок и начин на плащане: Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни 
след получаване на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл.З, ал.5 на 
Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се 
осигуряват от НЗОК до стойността, до която НЗОК заплаща, и доплащане от 
пациента.
Изисквания за изпълнение на поръчката:
Възложителят може да закупува медицински изделия за Клиника по неврохирургия от 
портфолиото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стойността на които се заплаща напълно или частично 
от НЗОК, и включени „Списък с медицински изделия ...” в рамките на прогнозната 
стойност на договора. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на 
поръчката.
Срок на доставка:
Доставките ще се извършват по писмени заявки на Възложителя, като количествата 
зависят от текущите потребности, в срок до 72 часа, считано от часа, последващ часа на 
получаване на заявката.
Възможности за изменение на договора:
Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на 
договора:
1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че 
след изтичане срока на договора не е изчерпана прогнозната му стойност, то същият 
може да бъде удължен до изразходване на предвидената сума, но не повече от 6 (шест) 
месеца;
2. В случай, че в срока на договора има влязъл в сила нов „Списък с медицински изделия 
...” и в него са включени медицински изделия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като заявител, 
Възложителят ще заявява доставката на медицински изделия от него, в рамките на 
прогнозната стойност на договора.

Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян с писмено 
допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените 
поръчки.
Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние. Прилагане 
на основанията за отстраняване.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице 
основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, и чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. 
Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците 
следва да посочат в Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП.
Други основания за отстраняване
Възложителят отстранява от процедурата и участник, за когото са налице:
- обстоятелствата по чл.З, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/, освен ако не са 
налице условията по чл. 4 от същия;



- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Информацията относно липсата или наличието на посочените обстоятелства се 
посочва в Част III, Раздел Г  от еЕЕДОП „Други основания за изключване, които може 
да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка в част III: „ Основания за изключване ” на еЕЕДОП.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 
представя документите, посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.

Изисквания относно годността (правоспособността) на участника за упражняване 
на професионална дейност:
Участникът трябва да е регистриран като търговци по българското законодателство или 
по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да има право да 
извършва търговия на едро с медицински изделия. Участникът следва да притежава 
валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на 
ЗМИ с обхват предмета на поръчката.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участникът следва да 
посочи необходимата информация в т.1) на таблица А:Годност,част IV,, Критерии за 
подбор" на еЕЕДОП.

Преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, избран за 
изпълнител, представя заверено копие от валидно Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 
състояние на участника.
Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионалните 
способности на участника.

Вашата оферта следва да съдържа:
1/Опис на документите;
2/Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно 
личното състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/ в електронен вид -  
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител /Приложение №1/;
3/ Техническо предложение, което съдържа Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на възложителя /Приложение №  2/;
4/ Ценово предложение относно цената за придобиване на медицинските изделия. 
Финансовото предложение на участника следва да съдържа медицинските изделия от 
Вашето портфолио и бъде изготвено по образеца на Приложение №3 от документацията. 
Ценовото предложение се представя на хартиен и електронен носител.
Регламент за провеждане на договарянето:
Договарянето ще се извършва само с лица, представляващи участника по 
законоустановения ред в един кръг от преговори. На договаряне подлежат условията за 
изпълнение на поръчката съгласно обявените по-горе изис 
придобиване на медицинските изделия от лечебното заведение.

При подписването на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предст, 
гаранция за изпълнение в размер на 0,5 % от неговата проп

20.05.2020 г. ОДОБРЯВАМ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИР 
ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУ
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