
A O П
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: 1

Възложител: УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00494 
Адрес: гр.София, ул.”Бяло море”№ 8
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Румяна Доганова
Телефон:02/9432106
E-mail: dogovori@isul.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: “Доставка на разтвор за запълване на постоянни венозни 
катетри за хемодиализа с тауролидин за Клиника по хемодиализа на 
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на медицински 
изделия за хемодиализа - разтвори за запълване на постоянни венозни катетри за 
хемодиализа с тауролидин. В Техническата спецификация са включени два вида 
разтвори с тауролидин - разтвор без урокиназа и разтвор с урокиназа с разтворител, в 
количества и разфасовки посочени Раздел V от документацията за участие.

Място на извършване: гр.София, ул.”Бяло море”№ 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС) : 33 000,00 

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

Номер на обособената позиция: [ |
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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 т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОИ относно личното състояние -  основания за задължително отстраняване:
Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние 
на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в 
процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а -  
159г, чл. 172. чл. 192а. чл. 194-2 1 7 . чл. 219- 252. чл. 253-2 6 0 . чл. 301-307, чл.

321, 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния кодекс:
2. е осъден с влязла в сила присъда 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 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях 
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 
компетентен орган.

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, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 
ал. 3. чл. 245 и чл. 301 -  305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

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, и да имат право да 
извършват търговия на едро с медицински изделия. Участниците следва да притежават 
валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на 
ЗМИ с обхват предмета на поръчката.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва 
да представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП /по 
образец/, в която се посочва необходимата информация за притежаваното Разрешение 
за търговия на едро с медицински изделия.
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Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от валидно 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с 
обхват предмета на поръчката.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към 
икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Технически и професионални способности:

Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по 
EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, е обхват доставка на медицински изделия.

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да 
представят декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗОП /по 
образец/, в която се посочва необходимата информация за прилаганата система за 
управление на качеството при изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално ниво:
Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с 
обхват доставка на медицински изделия, валиден към датата на подаване на офертата.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от сертификат EN ISO 
9001:2015 (или еквивалент).

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) 17.02.2020 г. Час: (чч:мм) 16:30
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Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.04.2020 г. Час: (чч:мм) 16:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18.02.2020 г. Час: (чч:мм) 10:00

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в 
заседателната зала на изпълнителния директор. Отварянето на офертите е публично и на 
него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители.

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): [.......]
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