„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ” ЕООД
Гр. Русе 7002, ул. „Независимост” № 2, тел. 082/834167
Изх. № 916
Дата: 06.12.2016 г.
ДО
“ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД
ЕИК 130284625
гр. София 1408, бул. Витоша 188,
тел.: 02 9586493, факс: 02 9586502,
ел.адрес: e-mail: office@topdia.eu

ПОКАНА
за представяне на оферти за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по
чл.18, ал.1, т.8, във връзка с чл.79 ал.1 т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи по прекратени позиции от
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
медицински изделия - реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ-1-Русе ЕООД по обособени
позиции”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП и решение № 915/06.12.2016 г. на управителя на ДКЦ1-Русе ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи по
прекратени позиции от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ-1Русе ЕООД по обособени позиции”, Ви отправяме покана да участвате в договарянето, което ще се
проведе на 16.12.2016 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост
№ 2, кабинет на управителя.
І. Предмет на поръчката, включително количество и описание на обособените позиции:
Предметът на обществената поръчка е периодична доставка по предварителна заявка на
медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ДКЦ – 1 – Русе”
ЕООД по 3 обособени позиции, както следва:
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

Обособена позиция № 1 "Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000"
Реактив за фибриноген – Клаус 10х2мл.
Реактив за ПТ*ФибHS Plus(5+5x8,5ml)
Миеща ЕР емулсия -1литър
Клининг агент
Реалтив заAPTT Syntasil 5x10 мл APTT-реаг.+ CaCl 2 5x10 мл.
Кюветни ротори 100х20позиции(4х25бр.)
Контролна плазма нормална (10х1 мл)
Контролна плазма – ниска абнормална (10х1 мл)
Контролна плазма висока абнормална (10х1 мл)

Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка

4
34
30
2
14
6
1
12
12

1,10
1,11
2
2,1
2,2
2,3
2,4
10
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

Калибрационна плазма 8х1мл.
Фактор дилуент
Обособена позиция № 2 "Общ консуматив"
Термо прнтерна хартия 58М H-100/500
Термо прнтерна 70мм
Сулфосалицилова киселина
Набор бои за бързо оцветяване на кръвни натривки3х250мл.
Обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за
хематологични анализатори СелДин1700 "
Дилуент 20л.
Детергент20 л.
Лизиращ разтвор за Cell Dyn1700
Ензимен почистващ разтвор
Контролна кръв3х 2,5мл.

Опаковка
Опаковка

4
4

Брой
Брой
Килограм
Опаковки

100
100
2
20

Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка

72
36
12
1
24

Посочените количества медицински изделия са прогнозни и възложителят не е длъжен да
заяви за доставка цялото количество, а има право да заявява количества, съобразно
действителните си нужди.
Офертата за обособена позиция следва да включва всички номенклатури в рамките на
обособената позиция, за която се подава. Непредставянето на предложение по някоя от
номенклатурите в обособена позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата.
Прогнозна стойност в лева без ДДС:
Прогнозната стойност на поръчката е 25263.56 лв. без ДДС, разпределени по обособени
позиции:
Прогнозна стойност в лева без ДДС за обособена позиция № 1 – 14501,56 лв.
Прогнозна стойност в лева без ДДС за обособена позиция № 2 – 2130,00 лв.
Прогнозна стойност в лева без ДДС за обособена позиция № 3 – 8632,00 лв.
Общи изисквания към предлаганите медицински изделия по всички обособени
позиции:
1. Предлаганото медицинско изделие да е пуснато на пазара и/или в действие съобразно
изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/.
2. Предлаганото медицинско изделие да има:
 нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ;
 декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато
производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското
икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен
представител";
 нанесен партиден/сериен номер върху опаковките.
3. Остатъчният срок на годност при доставка на медицински изделия да бъде не по-малък
от 60 % към датата на доставката.
Други изисквания:
1. Aпаратите, за които се оферират медицински изделия - реактиви и консумативи - по
обособени позиции № 1 и № 3 са затворена система, поради което предлаганите медицински
изделия следва да бъдат напълно съвместими със съответния за позицията апарат, посочен като
наличен при Възложителя. Производителите на апаратите по обособени позиции № 1 и № 3, са
следните: Обособена позиция № 1 "Реактиви за автоматичен анализатор AКЛ-7000" – IL;
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Обособена позиция № 3 "Реактиви и консумативи за хематологични анализатори СелДин1700" ABBOTT.
2. Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството,
съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета
на поръчката, или еквивалент.
3. Участникът да е оторизиран от производителя на медицинското изделие или от
упълномощения представител, по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, да доставя предлаганото
медицинско изделие на територията на РБългария.

ІІ. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:
1. Срок за изпълнение на поръчката:
Срок за доставяне на реактивите и консумативите: до 72 часа след получаване на заявка.
Срокът се изчислява от часа, следващ този, в който е получена заявката и изтича в края на
72-ия час. Когато 72-тият час след получаване на заявка изтича в неприсъствен ден, срокът изтича
в първия следващ присъствен ден.
Заявката се подава по избор на Възложителя на факс, по телефон или на електронна поща.
Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от
датата на сключване на договора.
2. Основни финансови условия и начин на плащане
Настоящата процедура се реализира със собствени средства на Възложителя. Плащанията
се извършват по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка. Срокът на плащане е 30
(тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на доставката.
3. Място на изпълнение и изисквания към доставките
Всички медицински изделия се доставят франко Клинична лаборатория на ДКЦ-1-Русе
ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. Стойността на доставката не се заплаща отделно
от Възложителя, а следва да бъде включена в ценовото предложение на участника или да бъде за
негова сметка. При доставяне на медицински изделия изпълнителят представя следните
документи:
1. доставна фактура, в която са отбелязани номер и дата на сключване на договора;
2. приемо - предавателен протокол, в който се включва следната задължителна
информация:
а) количество медицинско изделие, дата на доставяне, партиден номер и срок на годност;
б) името и адреса на управление на доставчика, номер и дата на издаване на документа,
удостоверяващ правото му за извършване на търговия на едро с медицински изделия, както и
данни, идентифициращи органа, издал документа.
ІІІ. Критерии за възлагане на поръчката:
Оценяването и класирането на предложенията се извършва за всяка обособена позиция
поотделно. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез найниска цена.
ІV. Място и дата на провеждане на преговорите: Преговорите ще се проведат на 16.12.2016 г.
от 11.00 часа в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет на
управителя, със законния представител на участника или с упълномощено от него лице, след
представяне на документ за упълномщаване – оригинал или заверено копие.
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V. Други изисквания:
Гаранции
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора за
обществена поръчка, без включен ДДС.
1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1.2.1. парична сума;
1.2.2. банкова гаранция;
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
1.3. Гаранцията по т.1.2.1. и т.1.2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка
на трето лице - гарант.
1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
Договора за изпълнение на обществената поръчка.
1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася
по сметката на Възложителя (ДКЦ-1-Русе ЕООД): IBAN BG24STSA93000006357911, BIC
STSABGSF – Банка ДСК АД.
1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка.
1.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
Сключване на договор за обществената поръчка
1. Възложителят ще сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от влизане
в сила на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.
2. При подписването на договора, определеният за изпълнител, представя:
2.1. документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП;
2.2. гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (един) % от стойността на договора в лв.
без ДДС.
Съдържание на офертата:
За участие в договярянето, поканеният участник подава Оферта в деловодството на
възложителя в срок до 15.12.2016 г.,16:00 часа. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан
плик, в който се съдържат следните документи, изготвени по образци, публикувани в профила на
купувача на възложителя на адрес http://dkc1ruse.org/index.php/profil-na-kupuvacha/93-obshtestvenaporachka-2016-3 :
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от
участника. (по образец на участника.)
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното
състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП/.
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
4. Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
5. Декларация по чл. 101, ал. 9 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв.
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