
 „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ” ЕООД 

Гр. Русе 7002, ул. „Независимост” № 2, тел. 082/834167 

 

Изх. № 690 

Дата: 14.12.2018 г. 

 

ДО   

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  

Гр. София 1750, Жк Младост 1, бл. 28Б 

(ул. Димитър Моллов) 

тел.: 02 4627123, факс: 02 4627115 

E-mail: info@mte-bg.com  

 

 

ПОКАНА 

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 – лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по прекратени 

обособени позиции” 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП и решение № 49/14.12.2018 г. на управителя на ДКЦ–1-

Русе ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на ДКЦ–1-Русе ЕООД по прекратени обособени позиции”, Ви отправяме 

покана да участвате в договарянето. 
 

І. Предмет на поръчката, включително количество и прогнозна стойност в лева без ДДС:  

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 4 

прекратени обособени позиции от открита процедура (партида 01713-2018-0001 в РОП), поради 

липса на подадани оферти, както следва: 

№ Наименование, технически характеристики Mерна 
единица 

Прогн.
кол-во  

Прогн. 
ед. ст-ст 
в лв. без 
ДДС 

Прогн. 
обща ст-
ст  в лв. 
без ДДС 

1 2 3 4 5 6 

1 Обособена позиция № 1"Клинична химия. Реактиви за кръвен анализ"  

1.1 Липаза (колориметричен тест) 120 мл Опаковка 5 332,00 1660,00 

1.2 α – амилаза (колориметричен тест) (300мл) Опаковка 5 316,76 1583,80 

1.3 Тест за изследване на хламидия IgA (50 теста) 
ензимен имуноанализ с визуално отчитане 

Опаковка 10 154,16 1541,60 

1.4 Хеликобактер пилори (30 теста) ензимен 
имуноанализ с визуално отчитане 

Опаковка 16 162,50 2600,00 

1.5 Контролен серум за имунология (хормони, туморни 
маркери, лекарствено мониториране) три 
нива(20x5мл.) 

Опаковка 5 785,00 3925,00 
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1.6 Човешки контролен серум за ензими и субстрати (с 
над 30 паказателя) –  N с нормални стойности  (20 х 5 
мл) 

Опаковка 5 255,00 1275,00 

1.7 Човешки контролен серум за ензими и субстрати (с 
над 30 паказателя) –  P с патологични стойности  (20 
х 5 мл) 

Опаковка 4 585,00 2340,00 

1.8 Човешки контролен серум за сърдечни маркери (три 
нива)3х1мл. 

Опаковка 4 182,58 730,32 

     15655,72 

6 Обособена позиция № 6 "Общ консуматив" 

6.1 Термо прнтерна хартия  58М H-100/500 Брой 100 4,14 414,00 

6.2 Термо прнтерна  70мм Брой 100 4,26 426,00 

6.3 Сулфосалицилова киселина  Килограм 3 96,00 288,00 

6.4 Набор бои за бързо оцветяване на кръвни 
натривки3х250мл. 

опаковки 20 54,90 1098,00 

     2226,00 

7 Обособена позиция № 7 "Химически реактиви – сухи тестове за урина" 

7.1 Тест за кетотела в урина (х 100 бр.) Опаковка 15 6,42 96,30 

7.2 Тест за хемоглобин в урина (х 50 бр.) Опаковка 15 3,40 51,00 

7.3 Тест за захар в урина (х 100 бр.) Опаковка 24 7,08 169,92 

7.4 рH индикаторна хартия (х 100 бр.) Опаковка 24 5,40 129,60 

     446,82 

10 Обособена позиция № 10 "Медицински консумативи за вземане на кръв по микрометод" 

  

10.1 Затворени системи с EДТА за хемопоказатели по 
микрометод 200 µ l *100бр 

опаковка 40 18,00 720,00 

10.2 Затоворена система за изследване на СУЕ + 
антикоагулант по:  - микрометод 150 µ l *50бр. 

опаковка 72 37,55 2703,60 

10.3 Автоматични ланцети за вземане на капилярна кръв, 
активиращи се при контакт с пръста,острие тип 
ланцета с диаметър1,5мм и дълбояина на 
обождането2мм.(200бр.) 

Опаковка 50 47,00 2350,00 

          5773,60 

 

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 се представя за една, няколко или всички обособени позиции.  

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. 

Обща прогнозна стойност: 24102,14 лв. без ДДС. 
Мотиви за избора на процедура: С Решение № 33 от 13.08.2018 г. на Управителя на ДКЦ-1-

Русе ЕООД, е 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. Решението и обявлението за поръчката са публикувани в РОП по партида № 01713-2018-
0001- ID № 862572 и № 862575, публикувано е обявление и в Официалния вестник на Европейския 
съюз под номер 359660 в брой S 157 от 17.08.2018 г. Спазени са принципите на ЗОП за публичност, 
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прозрачност и информираност, като е осигурен пълен достъп до цялата документация, ведно с 
решение и обявление на поръчката, на профила на купувача на Възложителя. По обособени позиции 
№ № 1, 6, 7, 10 не е подадена нито една оферта, поради което възложителят е прекратил процедурата 
по тези обособени позиции с Решение № 44/05.11.2018 г. Решението е влязло в сила. Предвид 
предмета на поръчката – доставка на медицински изделия, за възложителя възниква необходимост от 
прилагане на правната възможност, предоставена в чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за провеждане на 
процедура по договаряне без предварително обявление. 

ІІ. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката: 

 1. Предлаганото медицинско изделие да е пуснато на пазара и/или в действие съобразно 

изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/. Производителите, установени на 

територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях 

изделия без разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Търговия на едро с медицински 

изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, 

регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 

издаден от компетентен орган на съответната държава. 

 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. 

- инструкция за употреба на български език. 

 3. Остатъчният срок на годност при доставка на медицински изделия да бъде не по-малък от  

60 %  към датата на доставката. 

 4. Доставянето на медицински изделия трябва да се извършва в срок до 72 часа след 

получаване на заявка. Заявката се подава по избор на Възложителя на факс, по телефон или на 

електронна поща. 

5. Срокът за изпълнение на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата 

на сключване на договора. 

6. При сключване на договор за доставка на медицински изделия по Обособена позиция № 10 

"Медицински консумативи за вземане на кръв по микрометод", следва да се предоставят за  стативи 

за отчитане на СУЕ по микрометод (номенклатури 1 и 2 вкл.) за периода на действие на договора.  

7. Опция на поръчката - Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на 

поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната 

стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките. Условията, при които 

влиза в сила опцията, са посочени в  проекта на договор и се изразяват в следното: 

− Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на 

поръчката за допълнителен срок; 

− Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца; 

− Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди 

изтичане на срока на договора; 

− При активиране клаузата за опция, изпълнителят се задължава да удължи срока на 

гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора в случай, че при сключването на 

договора гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка. 

  8.  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 
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изпълнителя банкова сметка. Срокът на плащане е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата 

на получаване на доставката.  

9. 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.  

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 най-

ниска цена. 

ІV. Изисквания към участниците: 

1. За участника да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

2. Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на 

територията на Република България. 

Доказване: За доказване на съответствието с посочените изисквания, при подаване на оферта 

участникът попълва съответното поле на ЕЕДОП. 

V. Място и дата на провеждане на преговорите:  

Преговорите ще се проведат на 27.12.2018 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. 

Русе, ул. Независимост № 2, кабинет на управителя, с представителя на участника по търговска 

регистрация или с упълномощено от него лице. Проектът на договор е приложен към настоящата 

покана. 

VІ. 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 % от стойността на договора в лв. без ДДС. 

VІІ. Съдържание на офертата: 

За участие в договарянето, поканеният участник подава Оферта в деловодството на 

възложителя в срок до 21.12.2018 г., 16,30 часа. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан 

плик, в който се съдържат следните документи: 

1. Опис на представените документи – по образец на участника; 

2. Електронно подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;  

5. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), с приложени към него следните документи 

в заверено от участника копие на оригинала  и в превод на български език: 
5.1. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер.  
5.2. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка - заверено от 
участника копие на езика, на който е съставен, и в превод на български език. 
5.3. Оторизационно писмо от производителя на медицинското изделие или от упълномощения 
представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участникът е упълномощен да 
доставя предлаганото медицинско изделие на територията на РБългария.  

5.4. При оферта по обособена позиция № 10 - Декларация от участника, че при сключване на договор 

ще предостави стативи за отчитане на СУЕ по микрометод (номенклатури 1 и 2 вкл.) за периода на 

действие на договора. 

6. Ценово предложение (по образец). 

……….………….. 

    д-р Цветан Райчинов  

     Управител ДКЦ-1-Русе ЕООД 

Заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 


