Съдържание на документ

Page 1 of 3

BG-Хасково
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Център за спешна медицинска помощ-Хасково, бул. "Съединение"49, За: Антония
Дончева Тонева, България 6300, Хасково, Тел.: 0884 638886, E-mail: csmphs@mail.escom.bg
Място/места за контакт: гл.счетоводител
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-hs.com.
Адрес на профила на купувача: www.csmp-hs.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Хасково през 2015
година , съгласно техническа спецификация по Образец № 1 . Обща стойност на
поръчката - 65 000лв. без ДДС
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
33600000
Описание:
Фармацевтични продукти
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Обща стойност на поръчката - 65 000лева без ДДС или 78 000 лева с ДДС
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
65000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Франко склада на ЦСМП-Хасково на посочения адрес
NUTS:
BG422
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български
или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
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обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за
обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в изготвена
документация към публичната покана. 2.Участниците в процедурата следва да
притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на
ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС
(чл. 23, ал. 1 от ЗЛПХМ) и одобрена кратка характеристика на продукта. Това
обстоятелство се доказва с представяне на заверено от участника копие на валидно
разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент
(ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС (чл. 23, ал. 1 от
ЗЛПХМ) и одобрена кратка характеристика на продукта /съгласно чл. 49, ал. 1 от
ЗОП/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения
продукт през 2015 г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от
ЗЛПХМ, че количествата за лекарственият продукт са налични. 3. Участниците в
процедурата следва да притежават разрешение за производство издадено по реда на
ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал; 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с
лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с
лекарства или разрешение за внос – издадено по реда на ЗЛПХМ или друг
документ, удостоверяващ правото им да търгуват на територията на цялата страна с
лекарствени продукти. Това обстоятелство се доказва с представяне на заверено от
участника копие на разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в
случаите по чл. 196, ал; 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени
продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства или
разрешение за внос – издадено по реда на ЗЛПХМ или оторизация от производител,
удостоверяващ правото им да търгуват на територията на цялата страна с
лекарствени продукти 4.Лекарствените продукти трябва да бъдат с държавна
регулирана цена, съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ. 5.Лекарствените продукти
трябва да са включени в Позитивния лекарствен списък с актуализация към
02.08.2014г. по приложение № 2 на лекарствените продукти, заплащани от бюджета
на лечебните заведение и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл.10 от Закона за лечебните заведения, вписано в регистъра
на Национален съвет по цени и реинбурсиране на лекарствени
продукти :www.ncpr.bg 6.Участниците да притежават лиценз за търговия с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за медицински цели,
съгласно ЗЛПХМ и ЗКНВП. 7.За участие в процедурата, представителя на фирмата
да предостави съдебно удостоверение за актуално състояние и декларация по чл.47
ал.9 от ЗОП. 8.При сключване на договор е необходимо свидетелство за съдимост
на членовете на управителния съвет и декларация за липса на обстоятелства по
чл.47 ал.5 от ЗОП
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
10/12/2014 14:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Приложенията към публичната покана са публикувани на горепосочения интернет
адрес на възложителя . Офертите се получават от 09:00 до 16:00 часа на
горепосочения адрес на възложителя всеки работен ден до горепосочения срок за
получаване на офертите . Отварянето на офертите ще се състои на дата 11.12.2014
год. в 10:00 часа в сградата на възложителя на бул."Съединение"49,
административната сграда на ЦСМП - Хасково.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
10/12/2014
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