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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-961 от дата 29/03/2016
Коментар на възложителя:
Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 
1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от 
една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
направление „Техническа 
поддръжка и строителство”

052 978500

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Инж. Светослав Стоянов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 978500

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svetamarina.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2450

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 
1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от 
една година

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24111500

Доп. предмети 24111900
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) килограма за период от 1 
година

Прогнозна стойност
(в цифри): 49000   Валута: BGN

Място на извършване
на територията на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр. Варна,  
бул. "Христо СМирненски" 1

код NUTS:  
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия 
на едро с кислород за медицински цели, в случай че е дистрибутор 
или валидно разрешение за производство на кислород за медицински 
цели, в случай че е производител. 
2. Участникът следва да притежава валидно разрешение за употреба 
на втечнен кислород, издадено по реда на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от Изпълнителната Агениця 
по Лекарствата (ИАЛ), по силата на което втечненият кислород да 
може да бъде ползван легално за медицински цели от възложителя.  
3. Участникът следва да притежава валидно разрешение за внос на 
втечнен кислород за медицински цели, издадено от ИАЛ, в случай 
че производителят на втечнения кислород се намира извън 
територията на Република България.
4. Участникът следва да притежава сертификат за GMP (Good 
Manufacturing Practice/Добра Производствена Практика), в случай 
че е производител, а в случай че е дистрибутор - производителят 
на втечнения кислород, който участникът оферира, следва да 
притежава гореописания сертификат.
5. Участникът следва да представи документ от който да е видно, 
че лабораторията която ще издава сертификатите за анализ (тези 
които придружават всяка доставка и удостоверяват, че същата 
отговаря на изискванията за качеството на продукта според 
българското законодателство), е акредитирана и отговаря на 
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006.
6. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, което 
ще се използва за изпълнение предмета на поръчката.
7. Участникът следва да разполага с технически лица, които ще 
бъдат ангажирани с изпълненето на поръчката, включително и 
такива, отговарящи за извършване на доставките и поддръжка на 
съоръженията под високо налягане. 
8. Участникът е необходимо да даде на възложителя информация за 
завода-производител на втечнения кислород - евентуално 
специфично наименование, местонахождението, адрес и други 
идентификационни данни.
9. Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител на 
обществената поръчка, е необходимо да предостави на възложителя 
безвъзмездно, с договор за заем за послужване, за времето на 
действие на договора, следните съоръжения и апарати:
9.1. резервоар за продължително съхранение на криогенни газове с 
хидравличен обем минимум 6 м3  и работно налягане минимум 6 
(шест) бара - 1 брой;
9.2. атмосферен изпарител с капацитет минимум 35 м3/час (азот) - 
1 брой;
9.3. проводна, спирателна и предпазна арматура - 1 брой;
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9.4. указател за оставащо количество втечнен кислород - 2 броя 
(работен и резервен).
10.  Участникът следва да представи подписана декларация, по 
силата на която да удостовери пред възложителя, че ще изпълни 
изискванията по т. 9.
11. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, 
следва да осигури за собствена сметка транспорт до лечебното 
заведение, монтаж, наладка и пуск на съоръженията, посочени в т. 
9.
12.  В случай на необходимост от изграждане на нова площадка за 
резервоар за продължително съхранение на криогенни газове, 
посочен в т. 9.1., както и свързването на новия резервоар със 
съществуващия тръбопровод, строителствата и узаконяването им ще 
бъдат за сметка на участника, определен за изпълнител.
13.  Участниците следва да притежават опит в изпълнението на 
подобен вид доставки. Минималното изискване за технически 
възможности на участника, поставено от възложителя на основание 
чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, е участникът да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на 
изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се 
класира на база критерий най-ниска цена.

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На адрес  http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2450 
могат да бъдат намерени следните документи:
1. Документация за участие в процедурата.
2. Проект на договор.
При желание от страна на участник в процедурата да получи 
документацията на хартиен носител, е необходимо да се изпрати
писмо на имейл или факс на възложителя, посочени в обявлението. 
Документацията ще бъде изпратена на посочен от участника
пощенски адрес за негова сметка. В този случай цената на 
документацията ще бъде 6 лева (действителните разходи за нейното
отпечатване и размножаване), като за сумата ще бъде издадена 
фактура от името на МБАЛ „Света Марина” ЕАД - гр. Варна.
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.04.2016 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/04/2016 дд/мм/гггг
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