АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 345]

Възложител: [……]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [461]
Адрес: [гр.София, бул. Македония №38]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Маргарита Величкова]
Телефон: [02 952 16 76]
E-mail: [mbal4@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка на медицински изделия и превързочен материал за
нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД]
Кратко описание: [Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на

«Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД» . Медицинските
изделия и превързочният материал, предмет на поръчката, са представени чрез
номенклатури. Номенклатурите са обозначени със собствен пореден номер, подробно
описани по вид, мерна единица и съответното им количество в Техническата
спецификация. Възможно е представяне на оферти за една или повече от номенклатурите,
включени в предмета на обществената поръчка.]
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Системи инфузионни с метална игла минимална дължина на шлауха след филтъра
не по-малко от 135 см.
Система за кръвопреливане с пластмасова игла и филтър 200 микрона
Спринцовка за перфузор български SP 100 - 50 ml
Система за перфузор български SP 100 - 150 см
Спринцовки за перфузор Braun - compact S-50 ml
Система за перфузор Braun - compact S
Спринцовка двусъставна градуирана през 1 мл - 20 ml
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Спринцовка двусъставна градуирана през 0,5мл - 10 ml
Спринцовка двусъставна градуирана през 0,2мл - 5 ml
Спринцовка двусъставна, градуирана през 0,1мл - 2 ml
Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 ml
Спринцовка за промивка на катетър - 50 ml
Катетър за периферен венозен път - от № 16 до № 22
Игли еднократни инжекционни - от № 18 до № 30
Кранче трипътно
Игли, инсулинови, за писалки - 0,3 x 8 mm - № 30 G
Ръкавици нестерилни латексови - S, M, L
Ръкавици нитрил без талк - нестерилни - S, M, L
Ръкавици еднокр. полиетиленови - L
Ръкавици стерилни хирургични - от № 6,5 до № 8,5
Ръкавици аутопсионни - XL
Сонди гастродуоденални с маркировка за дължина, не по-малко от 80 см, с конусен
наконечник за промивна спринцовка 50мл. без спринцовка в опаковката - от № 14
до № 20
Тръби ректални - от № 16 до № 30
Електроди еднократни
Маски хирургични многопластови с връзки
Маски хирургични многопластови с ластик зад ушите
Кислородни маски Ешман за възрастни - №3; №4; №5
Катетри назални за кислород, за възрастни, тип "очила" с тампони за ноздрите
Уринаторни торби с клапан 1,5-2 м. шлаух, разграфени, с кран за източване в
долната част стерилни
Катетри двупътни фолиеви с балон 5-30 мл - от № 14 до № 24
Чашки за урина с капачка - 100-150мл.
Легенче бъбрековидно еднократно пластмасово
Компреси Микулич с рентгенопозитивна нишка, четирипластови
Калцуни
Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/ - 25см./200м.
Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/- 20см./200м.
Фолио за стерилизация /пара и формалдехид/ - 15см./200м.
Ролка еднократни чаршафи с найлоновопокритие от долната страна
Катетри тип " Нелатон" с конусовиден наконечник - от № 6 до № 24
Престилка еднократна, непрозрачна, нестерилна - XL
Вакуумни контейнери за кръвна група с лилава капачка -К 2 EDTA - 5-7мл.
Тапа за венозен път - обикновенна
Канюла за аспирация от банка
Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа,
кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и
дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне - вместимост 1,5 литра
Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа,
кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и
дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне - вместимост 5 литра
Еднократни контейнери за остри и режещи биологични отпадъци, кръгла основа,
кръгъл капак, със специален отвор за отделяне на игли от спринцовки и
дотълнително капаче за плътно окончателно затваряне - вместимост 12 литра
Тест серуми за определяне на кръвна група - комплект: анти А; анти В; анти АВ комплект от 3 флаконах 10мл.
Игли епидурални за катетър 20 G - 18 G
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49 Игли спинални - от № 22 до № 26
Сет за епидурална анестезия, включващ игла Туохи 18G, епидурален катетър 20G и
50 филтър
51 Тръби ендотрахеални с ниско налягане на балона - от № 6 до № 9,5
52 ЦВК по Селдингер двойнолуменен 16/18G
53 ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G
Система затворена двойнолуменна за аспирация на ендотрахиални тръби - дълж.
54 повече от 50 см. №12, 14, 16F
55 Адаптор за аспирация /редуциращ/
Еднократен дихателен кръг с балон - 5л. за обдишване на възрастни за
56 анестезионен апарат "Юлиян"
57 Система за сондово хранене с торба
58 Натронкалк - опаковка 5кг.
59 Система за инфузомат " Браун"
Катетър аспирационен - ендобронхиален,
60 над 0,5м. - №14; №16
61 Т-система за кислород
62 ЦВК за вена субклавия - катетър дълж. 30 см. №16G канюла дълж. 8см.
63 ЦВК за вена югуларис - № 16 G дълж 50 см. канюла дълж. 5 см.
64 Канюла трахеостомна, с БАЛОН, с ниско налягане - № 8 - № 10
65 Катетри трипътни фолиеви с балон 35 - 45 мл - от № 20 до № 24
Катетри трипътни фолиеви с балон 30-50 мл., с човка, силиконови - от № 20 до №
66 24
67 Катетри трипътни фолиеви с балон 50-80 мл., с човка -от № 20 до № 24
68 Сет за супрапубичен мехурен дренаж - №12;№14
69 Хартия ЕКГ за ЕК 413 - 120 х 150 х 500
Хартия за Ехокардиограф фоточувств. К-65 НМ,съвместима с принтер Mitsubishi P
70 91 - К-65 НМ-СЕ, ролка
Хартия регистрираща за апарат за външно дишане (спирометър) Spirovit SP1 71 Хартия за SCHIL AT1/SP1
Мундщуци еднократни картонени за пневмотахосензор SP-20 към апарат за външно
72 дишане Spirovit SP1
Еднократни филтри за пневмотахосензор SP-20 към апарат за външно дишане
73 Spirovit SP1
Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 102 - 6/12 канален електрокардиограф - за
74 апарат SCHILLER AG - Хартия АТ 102; 210х280х180
Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 101 - 6/12 канален електрокардиограф SCHILLER AG - Хартия АТ 101 80 х 70 х 310
75 80 х 70 х 310
76 Вакуум електроди ЕКГ
77 Хартия за ЕКГ ЕК 41
78 Стандартен ултразвуков контактен гел за ехографи и ЕКГ /туба/ , туба 5 кг.
79 Полиамидни антимикробни конци 3/0
80 Полиамидни антимикробни конци 0
81 Полиамидни антимикробни конци 2
82 Полиамидни антимикробни конци 4
83 Полиамидни антимикробни конци 6
84 Полиамидни антимикробни конци 8
85 Марля на метър
86 Марля 1/1 метър
87 Бинтове 10/10 марлени
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Бинтове 5/8 марлени
Бинтове 5/5 марлени
Памук - естествен
Лингнин
Санпласт 5/5
Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен
Цитопласт 100/6

95 Хипоалергична лепенка за оперативни рани - 8 х 10 см.
96 Хипоалергична лепенка за оперативни рани - 10 х 20 см.
97 Лепенка за продължително фиксиране на оперативни рани, прозрачна - 4 х 5 см.
Лепенка за фиксиране на катетри за централни и периферни венозни пътища,
стерилна, нетъкан текстил, отблъскващ водата, с прорез и две допълнителни
98 подложки - 6 х 9 см.
99 Острие хирургично - от № 10 до № 21
100 Дрен абдоминален - от № 10 до № 20
101 Престилки предпазни полиетиленови
102 Шапка " Боне" - XL
103 Шапка " Пилотка "
104 Асфалин - таблетки
Място на извършване: [гр. София, бул. Македония №38]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [70 000 лв. ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [За участниците трябва да е налице липса на обстоятелствата
по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Участник, за когото са
налице основание по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Да притежава
разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция на
лекарствата по реда на Глава пета от Закона за медицинските изделия или от регулаторен орган
на държава членка и да е вписан в Регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата на
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търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия.
Чуждестранните участници да са вписани в аналогични
законодателството на държавата членка, в която са установени.

регистри

съгласно

Изискването към годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност се доказва със заверено копие от разрешение за търговия на едро с медицински изделия,
издадено от Изпълнителната агенция на лекарствата по реда на Глава пета от Закона за
медицинските изделия или от регулаторен орган на държава членка.]

Икономическо и финансово състояние: [не се изисква]
Технически и професионални способности: [Да е изпълнил доставки с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на
офертата.
Под „сходни“ доставки следва да се разбират доставки на диагностични реактиви и
консумативи за нуждите на лечебни заведения.
Изискването към техническите и професионалните способности се доказва със списък на
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [06.01.2020]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.04.2020]

Час: (чч:мм) [16:00]
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [07.01.2020 от 11.00 ч.]
Място на отваряне на офертите: [гр. София, бул. Македония №38, Заседателна зала]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [09.12.2019]

Възложител

На основание чл. 2 от ЗЗЛД

Трите имена: (Подпис и печат) [доц. д-р Аркади Георгиев Иванов, дм]
Длъжност: [Изпълнителен директор]
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