
Партида: 00410 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00410

Поделение: ________

Изходящ номер: 355 от дата 30/06/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Дом за медико-социални грижи за деца

Адрес
ул. "Веслец" № 53

Град Пощенски код Страна
Кърджали 6600 Р България

Място/места за контакт Телефон
Дом за медико-социални грижи за 
деца

0361 61669

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитрия Павлова

E-mail Факс
dmsgd_kj@abv.bg 0361 61783

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

dmsgd-kj.org

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на лекарствени продукти  за нуждите на ДМСГД-Кърджали

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33600000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Доставките на лекарствени продукти – готови форми  се договарят 
и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по 
техническата спецификация по посочените номенклатури – обособени 
позиции.

Прогнозна стойност

(в цифри): 33260.00   Валута: BGN

Място на извършване

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали,  

бул.”Беломорски” № 53, етаж 1

код NUTS:  

BG425

Изисквания за изпълнение на поръчката
Кандидатите могат да бъдат физически или юридически лица, които 
извършват търговия на едро с лекарствени продукти.
1.Финансовите резултати на Участника за посочените отчетни 
години /2013, 2012 и 2011/ да са с положителен знак (ако 
участника е обединение, това изискване си прилага за всеки член 
на обединението).
2.Технически изисквания към участниците:
- Участникът да е изпълнил минимум два броя договори за доставка 
на лекарствени продукти през  последните три години.
- Участникът следва да представи минимум 2 референции от лечебни 
заведения, с които е имал сключени договори със същия предмет.
3.Кандидатите следва да разполагат с:
-Подходящи помещения, оборудване и съоръжения и транспортни 
средства, осигуряващи правилното съхранение, разпространение и 
транспортиране на лекарствените продукти, в съответствие с 
изискванията на Добрата дистрибуторска практика. 
- Квалифициран персонал и отговорен магистър фармацевт с най-
малко 2 години трудов стаж по специалността. 
4.Кандидатите следва да спазват принципите и изискванията на 
Добрата дистрибуторска практика, определени от министъра на 
здравеопазването.  
5.Кандидатите са длъжни да предоставят на ДМСГД–Кърджали 
лекарствени средства, разрешени от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.
6.Кандидатите са длъжни да предоставят на ДМСГД–Кърджали 
лекарствени продукти, чиито опаковки и листовки са в 
съответствие  с издаденото разрешение за употреба при условията 
и реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
7.Кандидатите са длъжни да предоставят на ДМСГД–Кърджали 
лекарствени  продукти със срок на годност, посочен в 
техническата оферта.
8.Кандидатите са длъжни да предоставят на ДМСГД–Кърджали 
лекарствени продукти само от производители, вносители или 
търговци на едро, получили разрешение за извършване на тази 
дейност по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина.
9.Кандидатите трябва да поддържат система за отразяване 
движението на получените и експедираните лекарствени продукти.
10.Кандидатите трябва да притежават система за блокиране и 
изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с 
изискванията за качество, безопасност и ефикасност.
11.Кандидатът е длъжен да блокира и да изтегли лекарствените 
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продукти, предоставени на ДМСГД–Кърджали, показали 
несъответствие с изискванията за качество, безопасност и 
ефикасност по реда, определен в наредба по чл. 274, ал.1 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 14/07/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/07/2014 дд/мм/гггг
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