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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: 373

Поделение: Тракийски университет

Изходящ номер: 5350 от дата 20/11/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Тракийски университет

Адрес
Студентски град

Град Пощенски код Страна
Стара Загора 6000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Ветеринарномедицински факултет и 

УОС при Тракийски университет  

гр. Стара Загора

042 966270; 0885 888957

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Петя Дечева

E-mail Факс
petya.decheva@uni-sz.bg 042 672009

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.uni-sz.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://op.uni-sz.bg/?

q=page&idd=index&porachkaid=20151120klmr412630

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за 

нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. 

Стара Загора”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогвозната стойност на ВМП за 12 месеца е 40000,00лв. без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 40000   Валута: BGN

Място на извършване

ВМФ и УОС при Тракийски университет гр. Стара Загора код NUTS:  

BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват 

дейностите по доставка на необходимите ветеринарномедицински 

продукти с възможност за доставка и на единични бройки, като 

техните разфасовки са описани в Техническото задание на 

Възложителя (Приложение № 1). 

2. Доставката на заявените продукти се извършва франко склада на 

съответното структурно звено – заявител. 

3. Всеки участник трябва да представи техническа и ценова 

оферта, съдържаща предложение за всички видове ВМП – предмет на 

доставка на настоящата покана съгласно Техническото задание на 

Възложителя.

4. Всяка отделна доставка – предмет на настоящата обществена 

поръчка следва да се изпълни в срок не по – дълъг от 2 (два) 

работни дни след подаване на писмена заявка от съответното 

структурно звено, придружени със сертификат за качество, с 

възможност за доставка и на единични бройки и само на един 

продукт. 

5. При възникнали неотложни нужди от ветеринарномедицински 

продукти доставката следва да се изпълни в срок до 24 (двадесет 

и четири) часа от подаване на писмена заявка от съответното 

структурно звено. В тези случаи, при подаване на заявката 

Възложителят уведомява Изпълнителя за възникването на 

извънредната и неотложна необходимост от доставка на конкретно 

заявени ветеринарно-медицински продукти. 

6. Към датата на доставка всеки от посочените продукти следва да 

има остатъчен срок на годност не по – малък от 80 % от общия 

срок на годност на продукта, указан върху опаковката на 

производителя. /представя се под формата на Декларация в 

свободен текст/.

7. Доставяните медикаменти следва да са в оригинални опаковки на 

фирмата – производител, с ненарушена цялост на опаковката, 

предпазени от всякакви повреди, дължащи се на неправилно 

съхранение, атмосферни влияния и транспорт /представя се под 

формата на Декларация в свободен текст/.

8. Всяка опаковка следва да съдържа име на фирмата –

производител на конкретния продукт, наименование на продукта и 

срок на годност. Качеството на предлаганите продукти трябва да 

отговаря на техническите стандарти на производителя. /представя 

се под формата на Декларация в свободен текст/.

9. Всеки участник следва да притежава Лиценз за търговия на 

дребно с ВМП, издаден по реда на чл. 375 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) от изпълнителния директор 

на Българска агенция за безопастност на храните (БАБХ) ИЛИ 

Лиценз за търговия на едро с ВМП, издаден по реда на чл. 364 от 

ЗВМД от изпълнителния директор на БАБХ /представя се в заверено 
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от  участника копие/.

10. Всеки участник следва да притежава ветеринарномедицинска 

аптека ИЛИ обект за търговия на едро с ВМП на територията на гр. 

Стара Загора,  с посочване на стационарен телефон и лице за 

контакт. /представя се Нотариален акт за собственост, договор за 

наем или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на 

обекта /.

11. Всеки участник следва да разполага с мининмум 2 (два) броя 

собствени или наети МПС, които ще се използват при осъществяване 

на доставките до структурните звена на Университета /представят 

талоните на МПС, договор за лизинг или друг документ, 

удостоверяващ правота на ползване/

12. Участникът следва да посочи минимум 2 (две) лица от своя 

персонал, които ще са ангажирани с осъществяване на доставките и 

ще обезпечават качественото изпълнение на поръчката /представя 

се Списък на лицата, в който се посочва тяхното образование 

и/или професионална квалификация и съответните доказателства за 

вида на правоотношението на лицата с участника/.

13. Посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър /представя се под формата на 

Декларация в свободен текст/.

14. Декларация за срок на валидност на офертата /в свободен 

текст/.

15. Декларация за приемане условията на Проекто-договора за 

възлагане на обществената поръчка /в свободен текст/.

16. Административни сведения за участника /Образец № 2/.

17. Попълнени и подписани декларации за спазване изизскванията 

на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/12/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в 

официалния сайт на Тракийски университет: www.uni-sz.bg, в 

основното меню "Профил на купувача" с хиперлинк: 

http://op.uni-sz.bg/?

q=page&idd=index&porachkaid=20151120klmr412630

1. Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, 

гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва 

да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от 

него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна 

разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора 

на горепосочения адрес до 15,30ч. на 09.12.2015г. 

2. Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се 

приема от Възложителя и се връща на участника.

 3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон и факс и предмета на поръчката: „Периодична доставка на 
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ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена 

при Тракийски Университет гр. Стара Загора”

4. Действието на комисията по отварянето на офертите е публично 

и на него могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел. Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и 

оценяване на 10.12.2015г. от 13:00ч. в Заседателна зала, 

сградата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, 

Студентски град. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/12/2015 дд/мм/гггг
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