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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00410

Поделение: ________

Изходящ номер: 112 от дата 04/05/2015

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 (Когато е приложимо)
Количеството се определя съобразно конкретните нужди на ДМСГД-
Кърджали, посочени в  представените от Възложителя лекарствени 
табели  за изписани лекарствени продукти и/или в заявката за 
доставка на необходимите медицински консумативи

Прогнозна стойност

(в цифри): 27000.00   Валута: BGN

Място на извършване

За изписаните в лекарствени табели лекарствени продукти -  

местонахождението на продавача;  за  медицински консумативи -  
ДМСГД - Кърджали

код NUTS:  

BG425

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Условия на доставка: По заявка.
2. Място на доставка: - за изписаните в лекарствени табели 
лекарствени продукти - местонахождението на продавача;  за  
медицински консумативи - ДМСГД - Кърджали.
3. Срок на доставка: до 24 часа след представяне от Възложителя 
на лекарствена табела за изписани лекарствени продукти и/или 
заявка за доставка на необходимите медицински консумативи; 
Доставките на лекарствени продукти да се извършват по образец 
„Лекарствена табела”, представена от ДМСГД-Кърджали, разделно 
опаковани, съгласно представената „Лекарствена табела” .
4.Изисквания към изпълнителите:
4.1.Да са български или чуждестранни физически или юридически 
лица, както и техни обединения;
4.2.Да отговорят на изискванията на чл.47, ал.1  и 5 от ЗОП, за 
което следва да представят съответна декларация по чл.47, ал.9 
от ЗОП ;
4.3.Да имат разрешение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и 
фармакопейна процедура, издадено по реда на ЗЛПХМ; 
5. Изисквания за качество на доставяните лекарствени продукти:
5.1.Да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ по отношение на 
качеството, опаковките и листовките. 
Доставят се качествени лекарствени продукти и медицински 
консумативи, в начален срок на годност, описани по видове и 
количества в приложени спецификации, а именно:
•Спецификация № 1 за обособена позиция № 1–доставка на 
лекарствени продукти;
•Спецификация № 2 за обособена позиция № 2 –доставка на 
медицински консумативи;
6.1.Срок за годност: Не по-малък от 70% /седемдесет процента/ от 
общия срок на годност към момента на доставката.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 14/05/2015 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Офертите ще бъдат отворени на в 10:00 часа на 15.05.2015 г. в 
сградата на ДМСГД - Кърджали, в стаята на главен счетоводител.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/05/2015 дд/мм/гггг
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