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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
“Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”

Настоящата документация е одобрена със Заповед № 377 от 13.07.2017г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали

гр. Кърджали 2017г.

“

Multi-Profile Hospital for Active Treatment
Dr. Atanas Dafovski” AD
53, Belomorski Blvd, Kardzhali, BULGARIA

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предмет на поръчката
Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за
извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за
нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали във връзка със
сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за
2017г.
Посочените прогнозни количества за извършването на различните видови
изследвания по количествената спецификация са ориентировъчни и не пораждат
задължение за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали да ги извърши в
целия прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се
определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на
поръчката.
Микробиологичните и вирусологичните изследвания, които са необходими по
различните клинични пътеки ще се извършват след предварително подадено
писменно искане от съответното структурно звено/отделение/ в МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски” АД гр.Кърджали.
В искането за извършване на изследванато се посочва:
 точния вид на изследването;
 трите имена на пациента;
 структурното звено/отделението/, което изпраща материала за
изследване;
 № на историята на заболяване на пациента;
 № на клиничната пътека, по която се лекува пациента;
Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 000,00лв. без вкл.ДДС.
Договорът с избраният изпълнител се сключва за срок до изразходване на посочения
лимит / 70 000,00лв. без вкл.ДДС/, но не по-малко от дванадесет месеца, считано от
датата на подписване.
Начин на плащане
Заплащането на извършените медицински изследвания ще се извършва в срок до 60
(шестдесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за съответния период и
подробна спецификация към нея по видове извършени изследвания.
Място за изпълнение на поръчката
Краен получател – структурните звена/отделения/ в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”
АД гр.Кърджали, бул.”Беломорски” №53
Срок за изпълнение на поръчката
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Максималният срок за изпълнение на всяко едно искане за извършване на изследване
от техническата спецификация е 72 часа, с изключение на изследване под №9
„Хемокултура”, където максималният срок за изпълнение е до 10 дни.
Срок на валидност на офертата
Валидност на офертата 90 /деведесет/ календарни дни включително от крайния срок
за получаване на офертите.
Подаване на оферти
Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на
поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес,
следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД –
гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час.
Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се
проведе на 01.08.2017г. от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на МБАЛ "Д-р
Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали.
По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно
изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.
Разглеждане на получените оферти.
Разглеждането на получените оферти се извършва съгласно изискванията на ЗОП,
ППЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали.
II. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ
Лечебното заведение чрез провеждането на тази процедура цели избор на медико –
диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични
изследвания, необходими за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.
Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по
клинични пътеки с НЗОК за 2017г. и 2018г.
Видовете изследванията са подробно описани по вид и прогнозно количество в
техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Участниците задължително подават предложение за изпълнение на цялата
поръчката, по всички видове изследвания, ако са оферирали само част от нея
предложението им няма да бъде разгледано.
Общата стойност на офертата не може да надхвърля определената прогнозна
стойност. Няма да бъде разглеждано предложение на участник, чието
предложение надхвърля посочената прогнозна стойност.
Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички
разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател МБАЛ "Др Атанас Дафовски"АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” №53 с включени всички
разходи. Преференциите да бъдат включени в ценовото предложение.

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, по чл.67,
ал.6 във връзка с чл.58, ал.1, т.1-4 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата
по чл.54, ал. 1, т.7 от ЗОП.
Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи
свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения
интернет адрес на възложителя: http://www.hospital-kj.com/ - раздел „профил на
купувача“, към съответната процедура.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ по
ред

Номенклатура
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida,
1 Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) и др.
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,
Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) и
2 др.
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др,
3 Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr.
4 A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium и др.
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae),
5 Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium и др.
Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella,
Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и
6 др.), Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae и др.
7 Очен и ушен секрет Грам ( - ) и Грам ( + ) и др.

Обем - бр.
1700

360

1100
1200

1100

150
60

8 Пунктат от стерилна кухина Анаероби, Грам ( - ) и Грам ( + ) и др.

180

9 Хемокултура Анаероби, Грам ( - ) и Грам ( + ) и др.

180

10 Антибиограма с 12 антибиотични диска
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета11 стрептококови инфекции) и др.

700

12 Ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции - Waller Roos

100

150

13 С - реактивин протеин /CRP/

50

14 TPHA - (Васерман)

10

15 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

60

16 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

200

17 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

200

18 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

200

19 Серологично изследване на HB cor IgM
20 Ротавируси

50
600

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
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Извършването на микробиологични и вирусологични изследвания могат да бъдат
извършвани само от регистрирани самостоятелни медико–диагностични лаборатории
съгласно чл.39 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/;
Самостоятелните медико–диагностичните лаборатории трябва да бъдат регистрирани
и извършващи дейност на територията на област Кърджали;
Самостоятелните медико–диагностичните лаборатории трябва да отговарят на
изискванията на медицински стандарт „Микробиология”, утвърден с Наредба №4 от
25.01.2010г. на Министърство на здравеопазването.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участниците прилагат:
1. Опис на представените документи - образец №10;
2. Представяне на участника - образец №1;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от ППЗОП - образец №2;
4. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от
ППЗОП - образец №3;
5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП;
6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,
2 и 7 от ЗОП – образец №4;
7. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3
и 5 от ЗОП – образец №5.
8. Предложение за изпълнение на поръчката - образец №7;
9. Ценово предложение - образец №8;
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Документи доказващи техническите възможности на участника за изпълнение
на поръчката:
11. Участникът следва да представи заверено копие на валидно Удостоверение за
регистрация по чл.40 от ЗЛЗ издадено от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, на
чиято територия се намира медико–диагностичната лаборатория;
12. Декларация от участника, че медико–диагностичната лаборатория е регистрирана и
извършва дейност на територията на област Кърджали – свободен текст;
13. Участникът следва да представи заверено копие на Сертификат за преминал външен
контрол на качеството за изследвания в пакет „Микробиология”;
14. Участникът следва да представи заверено копие на Сертификат за преминал външен
контрол на качеството за изследвания в пакет „Вирусология”;

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Методиката за оценка на постъпилите оферти е най-ниска цена.

