
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000689232

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ж.к. ГНИЛЯНЕ

Пощенски код:
1282

код NUTS
България 

Лице за контакт

Lyudmila Stankova Dragomirova-Mitova

Електронна поща:
lyusi.dm@abv.bg

Телефон:
+359 029917267

Факс:
+359 024185638

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://zop.dpbivanrilski.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28896

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”



II.1.2) Основен CPV код

33600000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186 и
следващи, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществената
поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа
различен брой номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;

Обособена позиция 2 – Антибиотици ;

Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
32450

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
3

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33661000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
болничната аптека на 2-ра МБАЛ София /ДПБ „Св.ИванРилски” няма болнична аптека/

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186 и
следващи, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществената
поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”
от  ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция
съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;  Предметът на обществената поръчка
ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните лекарствените
продукти, включени в Техническата спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Обособена позиция 2 – Антибиотици

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33621100

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
болничната аптека на 2-ра МБАЛ София /ДПБ „Св.ИванРилски” няма болнична аптека/

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186 и
следващи, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществената
поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа
различен брой номенклатурни единици, както следва: Обособена позиция 2 – Антибиотици
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на
Възложителя за съответните лекарствените продукти, включени в Техническата спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз



Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

33690000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
болничната аптека на 2-ра МБАЛ София /ДПБ „Св.ИванРилски” няма болнична аптека/

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186 и
следващи, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от Закона за обществените поръчки.Предметът на обществената поръчка
е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа
различен брой номенклатурни единици, както следва:
Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на
Възложителя за съответните лекарствените продукти, включени в Техническата спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (1)

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция
Възложителя е предвидил възможност за разделяне на обособени позиции, поради разнородност на
медикаментите



Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (2)

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
2

Наименование
• Обособена позиция 2 – Антибиотици

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция
Възложителя е предвидил възможност за разделяне на обособени позиции, поради разнородност на
медикаментите

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката (3)

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
3

Наименование
• Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция
Възложителя е предвидил възможност за разделяне на обособени позиции, поради разнородност на
медикаментите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

21-юни-2021


	

