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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: [ 2613  ] 

  

 
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД 
ГР.ВИДИН 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 425 

Адрес:гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики № 119 

Лице за контакт : Евгения Нешева 

Телефон:094 606025 

E-mail: mbal_vidin@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 
Предмет на поръчката: Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света 
Петка” АД град Видин”. 
 
  

Кратко описание: Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” 
АД град Видин”. 
. 
  

Място на извършване: гр.Видин  

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 20 833.33 лв. без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Препарати за повърхности 
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1. Препарати с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с алдехиди-  с 

едновременно миещо и дезинфекциращо действие 

2.  Препарати без алдехиди, феноли и хлор 

3. Готови за употреба препарати за почистване и дезинфекция на малки 

повърхности, вкл. вътрешни и външни повърхности и други медицински изделия и 

апаратура 

4. Препарат за суха дезинфекция на инструментариум  

5. Препарати за почистване и дезинфекция на кувьози. 

6. Препарат за дезинфекция на ендоскопи и термолабилни материали с 2% 

глутаров алдехид /готов разтвор/ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Дезинфектанти за медицински 

инструментариум,термолабилни материали и гъвкави ендоскопи и кувьози 

1. Препарати на основа алдехиди с комбинирано миещо и дезинфекциращо 

действие,с туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за инструменти.  

2. Препарати за предстерилизационна обработка –  на основа активен кислород, с 

бактерицидно, фунгицидно и туберкулоцидно действие. 

3. Препарати за високостепенна дезинфекция-с активен кислород /със спороцидно 

действие/. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Дезинфектанти за ръце, кожа и оперативно поле 

1. Препарати за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на 

алкохолна основа 

2. Препарати за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  

дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло на сапунена основа 

3. Препарат за дезинфекция на оперативно поле и кожа-на алкохолна основа, без 

хлорхексидин - маркиращ 

Обособена позиция № 4 Дезинфектанти за санитарни възли 

1. Препарат за дезинфекция на санитарни възли с хлор – таблетки 
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2. Препарат за отстраняване на минерални и варовикови отлагания  в уреди 

подложени на котлен камък 

 

 
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: 
 Офертата включва: 

- техническо предложение, съдържащо: 

1.документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

2. Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или 

ЕТ, а когато е ФЛ - копие от документ за самоличност; 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП – по Образец 

4. Декларация по чл.55 от ЗОП – по Образец 

5.. Декларация за приемане условията в проекта на договор -  по Образец  

6.. Предложение за изпълнение на поръчката,  
7.В случай че кандидата предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 
обществената поръчка участникът трябва да посочи видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи 
дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители  
8Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че се предвижда 
участието на такъв; 
9. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и 
основния участник съобразно вида и дела на неговото участие и да представи към 
офертата на участника документите. 
10. Ценово предложение  по образец.  . 
  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

1.Копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на името на участника. 

2. Копие от сертификат  за въведена система за управление на околната среда,съгласно 

ISO 14001:2004/в приложимите случаи/ или друг еквивалент на системи за управление 

на качеството на производителя. 

3 Предлаганите препарати да бъдат регистрирани в МЗ към момента на търга, за което да 
се представят съответните разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти, 
издадени на основание чл. 19 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и препарати и във връзка със заповед № РД 15 – 2831 от 25.10.2005 г. на 
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Министъра на здравеопазването и съгласно Наредба за условията и реда за пускане на 
пазара на биоцидни препарати,приета с ПМС 336/28.12.2007 год. 
4. Оригинал или нотариално заверена оторизация от производителя,издадена на името на  
участващия в процедурата. 
6 Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия,предмет на поръчката. 
 

Икономическо и финансово състояние: [……] 

 

Технически и професионални способности: [……] 

1.Списък с основните договори,за услуги с предмет,предмета на настоящата обществена 

поръка, включително стойностите, датите и крайните клиенти за  последните 3 години;  

2. Минимум три броя референции/препоръки за добро изпълнение/ , с телефон за връзка 

с подписалия референцията. 

3. За всеки продукт да се предостави описание на български език и информационен лист 
по безопасността. 
4.Напълно да отговарят на специфичните изисквания към препаратите за дезинфекция – 
ЕС сертификат за съответствие на предлаганите продукти с изискванията на Директива 
93/42 ЕЕС; Декларация за съответствие от производителя-сертификат за съответствие 
със стандарта  EN ISO 13485 : 2003. 
5. Декларация за срока на годност на предлаганите дезинфектанти към датата на 

доставка. 

6. Доказателство за технически възможности на кандидата - кандидатът за изпълнител на 

поръчката декларира, че разполага със собствена техника или представя предварителен 

договор за наета такава, необходима за изпълнение на поръчката.    

 

 

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 

[] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 27.07.2016г.                     Час: 16:00 часа 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: 90 дни от крайната дата за получаване на заявленията за участие. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.07.2016г. 11:00ч.  

  
Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин 

  

 

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 [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  
 

 

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

  

  

  

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 18.07.2016г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


