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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00481
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СТАРА ЗАГОРА"-ЕООД
Адрес
ул."Армейска"№16
Град
Пощенски код
Стара Загора
6000
Място/места за контакт
Телефон
042 620350
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Пенка Проданова
E-mail
Факс
cpzstz@abv.bg
042 620350
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.cpzstz.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЦПЗ- Стара Загора”
ЕООД през 2014 г.”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
85111500
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на медикаменти чрез периодични заявки на Възложителя,
ежедневно, ежеседмично или на друг интервал от време през
2014г.
Прогнозна стойност
(в цифри): 38000.00 Валута: EUR
Място на извършване
Управление на ЦПЗ -Стара Загора-ЕООД в гр.Стара Загора ,
ул."Армейска" №16

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът може да бъде българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и обединение на такива лица,
което притежава разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти съгласно ЗЛПХМ.
2. Участникът следва да притежава и да представи на
възложителя разрешение за употреба на предлаганите от него
продукти, както и кратка характеристика на продукта.
3. Доставяните лекарствени продукти следва да бъдат
към момента на доставката с оставащ
срок на годност не помалко от 75% от общия срок на годност.
4. Доставката ще се извършва чрез периодични заявки на
Възложителя, ежедневно, ежеседмично или на друг интервал от
време през 2014г. в срок до 2/два/ дни от заявката.
5. Доставката ще се извършва с транспорт, осигурен от
Изпълнителя и за негова сметка.
6. Предлаганата цена за всеки един продукт от
номенклатурата следва да бъде окончателна – с ДДС и включваща
всички разходи по доставката до управлението на Възложителя.
7. Лекарствените продукти, включени в Приложение №2 за
лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения
по чл.5 от ЗЛЗ и от бюджета на лечебните заведения с държавно или
общинско участие по чл.9 и 10 от ЗЛЗ към Позитивния лекарствен
списък се заплащат по цени не по-високи от цените по чл.261а,ал.1
от ЗЛПХМ, посочени в Приложение № 2 .
8. Ако по време на действие на договора лекарствени
продукти, предмет на доставка по настоящия договор, бъдат включени
в Приложение №2 към Позитивния лекарствен списък, същите се
заплащат по цени не по-високи от цените по чл.261а,ал.1 от ЗЛПХМ,
посочени в Приложение № 2, в случаите когато цената по офертата на
Доставчика е по-висока от цената по чл.261а,ал.1 от ЗЛПХМ. Ако
цената по офертата на Доставчика за тези лекарствени продукти е пониска от цената по чл.261а,ал.1 от ЗЛПХМ посочена в Приложение №2
– същите се заплащат по цена от офертата на Доставчика.
9.Доставените лекарствени продукти се заплащат в срок до
30/тридесет/ дни от получаване на фактурата, а при наличие на важни
причини - в срок до 60/шестдесет дни/ от получаване на фактурата.
10.От участие се отстранява участник, за които са налице
обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП. Липсата на
обстоятелствата се удостоверява със съответните документи,
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приложени към офертата.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/12/2013 дд/мм/гггг

Час: 13:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа задължително документите и данните
посочени в чл.101 в от ЗОП, както и документи, удостоверяващи
изпълнение на изискванията на възложителя съгласно изискванията за
изпълнениe на поръчката. Номенклатурата за лекарствени продукти на
възложителя е обявена на профила на купувача.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/12/2013 дд/мм/гггг
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