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I. Възложител на обществената поръчка
Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Тракийски
университет гр. Стара Загора - проф. двмн Иван Тодоров Въшин. Ректорът е
Въозложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 във връзка с § 2, т. 43 от ДР на ЗОП.
Адрес на Възложителя: гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат,
тел.: 042 699 202; факс: 042 672 009; e-mail: rector@uni-sz.bg.
Интернет адрес: www.uni-sz.bg:
Уникален номер на поръчката: 20161213GrYp928293
Адрес на „Профил на купувача” :
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170316YivX991503
Лице за контакт: Петя Дечева
II. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Периодична доставка на
ветеринарномедицински продукти за нуждите на Аграрен факултет,
Ветеринарномедицински факултет и Учебно - опитно стопанство при
Тракийски Университет гр. Стара Загора” имаща за цел осигуряване на
необходимите количества ветеринарномедицински продукти (ВМП), с цел
осигуряване нуждите на структурните звена на Тракийски Университета гр. Стара
Загора. Осигуряването на ветеринарномедицинските продукти е според възникналата
необходимост на Възложителя от различните видове лекарствени средства, посочени
в Техническото задание.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
(CPV) - 33690000
Описание: Разни медикаменти
III. Обособени позиции
Процедурата е на основание глава двадесет и шеста от ЗОП, при стойност по чл.
20, ал.З, т. 2 от същия чрез - Събиране на оферти с обява. Предмет на обществената
поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на ветеринарномедицински
продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара
Загора.
IV. Стойност на обществената поръчка
Прогнозната стойност на поръчката е 45 500,00 (четиридесет и пет хиляди и
петстотин лева) лева без ДДС. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 21, ал. 8, т. 1
от ЗОП, прогнозната стойност е определена съгласно общата стойност на услугата,
възложена през предходните 12 календарни месеца. В същата са нанесени корекции
от структрурните звена в количествата на номенклатурите, предмет на поръчката,
който биха могли да настъпят за периода от следващите 12 месеца след сключване на
договора.
Единичните цени на отделните номенклатурни единици са фиксирани за
времето на действие на предстоящия договор за възлагане на поръчката. Същите не
подлежат на промяна през целия период на действие на договора и се определят
съобразно Ценовото предложение на участника, избран за Изпълнител.
Изпълнението се извършва по писмена заявка на Възложителя, в която се
определят вида и количеството на ветеринарномедицинските продукти /ВМП/.
V. Срок и място на изпълнение на поръчката:
Срокът за действие на договора за възлагане на обществената поръчка е 12
(дванадесет) месеца, считано от датата на неговото сключване или до достигане на

стойностния праг от 70 000,00 лв. без ДДС по смисъла на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
което обстоятелство настъпи първо.
За място на доставяните ветеринарномедицински продукти се определя крайния
получател, франко склада на съответното структурно звено - заявител при Тракийски
университет гр. Стара Загора, като разплащанията се извършват от тях, а именно:
Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Учебно - опитно стопанство
/УОС/.
Всяка конкретна доставка се извършва в работното време на структурните
звена-заявители при Тракийски университет гр. Стара Загора (от понеделник до
петък от 08:00 ч. до 16:30 ч.).
VI. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към доставката:
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 конкретните
заявки от структурното звено заявител.
Технически изисквания:
1.1 .Доставката на заявените продукти се извършва франко склада на
съответното структурно звено - заявител.
1.2.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 по чл.353а от ЗВМД, с възможност за доставка и на единични бройки и само
на един продукт.
1.3.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.
1.4.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.
1.5.Доставяните ветеринарномедицински продукти 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.
1.6.Всяка опаковка следва да съдържа име на фирмата - производител на
конкретния продукт, наименование на продукта и срок на годност.
1.7.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 безопасност на храните (БАБХ)
ИЛИ Лиценз за търговия на едро с ВМП, издаден по реда на чл. 364 от ЗВМД от
изпълнителния директор на БАБХ.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за
възлагане на поръчката чрез:
Заверено копие на Валиден лиценз за търговия на дребно или търговия на едро
с ветеринарномедицински продукти.
1.8. Всеки участник следва да притежава ветеринарномедицинска аптека ИЛИ
обект за търговия на едро с ВМП, находящи се на територията на гр. Стара Загора, с
посочване на стационарен телефон, лице за контакт и e-mail.

Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за
възлагане на поръчката чрез:
Заверено копие на Лиценза за търговия на дребно или търговия на едро с
ветеринарномедицински продукти, чрез които ще изпълнява поръчката.
1.9.
Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности с предмет
и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците
трябва да са изпълнили минимум 2 (две) доставки, които да отговарят на
изискванията на Възложителя.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на
обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на място на
ветеринарномедицински продукти.
Под „дейност с обем, идентичен или сходен с обществената поръчка“
следва да се разбира дейност, която е в обем, не по - малко от 1/2 от обема на
предмета на настоящата обществена поръчка.Посочените указания се отнасят за
всяка посочена от участника изпълнена дейност.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за
възлагане на поръчката чрез:
Списък на доставките - Обр. № 7, с посочване на: възложител, предмет,
дата/период на изпълнение , заедно с доказателства за извършената/ните доставки .
2. Ценови характеристики:
При констатирано несъответствие между цифровата и изписаната с думи
стойност на предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката в Ценовото
предложение на участника, Комисията ще вземе предвид изписаната с думи
стойност.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него единични цени, както и при
изчисляване на общата стойност на всички предлагани стоки.
В направеното от участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката
не следва да има разлика между общата цена в попълненото Ценово предложение и
посочената обща цена в Таблицата към Ценовото предложение. При различие между
посочената в Ценовото предложение обща цена, формирана като сбор от
предлаганите единични цени на отделните медикаменти, и тази, посочена в
Таблицата към Ценовото предложение, Комисията ще вземе предвид предложената
от участника обща цена за изпълнение на поръчката, посочена в Ценовото
предложение.
В случай, че при прегледа на представеното от участника Ценово предложение
се установи несъответствие с Техническата спецификация на Възложителя като:
липсващи редове, други номенклатурилипса на направено предложение, офертата на
участника няма да бъде разгледана и класирана.
Непосочването на цена на някоя от номенклатурите в Ценовото предложение на
участника ще се приеме от Комисията като липса на предложение и несъответствие
на офертата с поставените изисквания, като в този случай офертата няма да бъде
разгледана и класирана.
Всички цени в офертата на участника задължително се посочват в български
лева.
Участникът трябва да посочи единична цена без/с вкл. ДДС за всяка
номенклатурна единица от Техническата спецификация. Предложената единична
цена на ветеринарномедицинските продукти включва транспортни разходи,

опаковка, вносни мита и такси (ако има такива) и всички останали разходи за
изпълнение на доставките до съответното структурно звено-заявител на Тракийски
университет гр. Стара Загора.
Комисията разглежда и оценява предложената от участника обща цена за
изпълнение на всички видове номенклатури без ДДС.
Техническа спецификация:
3.
В тсхничсската спецификация са заложени изисквания, поставсни от
Възложителя, на които трябва да отговорят доставяните ВМП. Техническата
спецификация не е ограничаваща спрямо възможността на Възложителя да поръча
други ветеринарномедицински продукти в зависимост и с оглед на конкретната
нужда по време на действие на договора. Възложителят изготвя писмени заявки до
Изпълнителя, съдържащи видовете ветеринарномедицински продукти, дата и място
на доставка.
Възложителят не се ангажира с пълното усвояване на всички видове артикули,
като може да заявява и артикули, различни от описаните в номенклатурния списък.
Ветеринарномедицински продукти ще бъдат заявени от Възложителя при възникнала
необходимост. Заявените видове и количества ветеринарномедицински продукти,
които не са включени в номенклатурата, ще се заплащат с процент отстъпка, посочен
в ценовата оферта от изпълнителя. Разходите по доставката са изцяло за сметка на
Изпълнителя.
ТАБЛИЦА № 1 - Ветеринарномедицински продукти:
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗФАСОВКА

Колимутил

РАЗФАСОВКА

ЕвВЗ

оп.

ЕвВЗ

30%, оп. х 50 гр. Кортаванс

М§ 804 оп. X 200 гр. Прах

оп.

РвБ форте

флакон от 10 мл Ксилазин 2%

Агрогелан

оп. х 1000 мл

Леваколумбин 23

оп.х 30 табл.

Адвентидж 40 спот он

бр.

Лимоксин

фл х 100 мл

Адвентидж 80 спот он

бр.

Линкоджект

оп. х ЮОмл.

Айкън

л.

Линкоспектин

фл. х 100 мл.

Аламицин спрей

ОП.

Магнезиев сулфат

оп. х 200 гр.

Алерговет 10%,

оп. х 50 мл.

Мамифорт

бр.

Алердерм 2мл.

бр.

Марфлоксин 10%

оп. х 100 мл.

Алердерм 4 мл.

бр.

Марфлоксин 2%

оп. х ЮОмл.

Ализин

оп. х Юмл.

Марфлоксин 20 мг.

табл.

Алоксан, спрей

бр.

Марфлоксин 5мг.

табл.

Алтрезин.

оп. х 540мл.

Марфлоксин 80 мг.

табл.

Алфабедил

амп. х 20 мл.

Мастиджет форте

щприц кан.

Амоксицилин-20% ЬА

фл.х 100 мл.

Мастиклокс ОС

бр.

Ампицилин - шприц

бр.

Маститен - тест

фл. по 100 мл,

Ампицилин 20%

оп. х ЮОмл.

Маститен НК-тест

оп.хЮОмл.

Аналгин 30 %

фл.х 100 мл.

Мастицин

шприц кан.

Антиседан

фл х 10 мл

Мелоксидил 0.5 мг./мл.

оп. х 15 мл.

х

10 гр.

НАИМЕНОВАНИЕ

Кортизем

оп. х ЮОмл.
оп. х 76 мл.
оп. х 125 мл.
фл х 30 мл.

Антифлегмин

оп.

Мелоксидил 1.5 мг./мл.

оп. х 100 мл.

Антролан спрей

бр.

Мелоксидил 20 мг./мл.

оп. х 100 мл.

Ауризон вет ушни капки

оп. х Юмл.

Мелоксидил 5мг./мл.

оп. х 10 мл.

Байтрил 5 %.

фл х 100 мл.

Менбутон

оп.х 100 мл.

Биовит

оп. х 500 гр.

Метрикюр

шприц кан.

Биомизин

прах, 500 гр.

Митроген спрей

оп.

Биоселед

фл х 100 мл.

Митекс 18 г

оп.

Биофлоксавет табл. X 15мг.

бр.

Мултибио Д

оп. х 250мл.

Биофлоксавет табл. X 50мг.

бр.

Мултибио Д

оп. х ЮОмл.

Бихелдон

табл.

Нафпензал ДС

шприц кан.

Боров катран

оп.

Нео спрей

оп. х 200 гр.

Бремафлуксин

фл х 50 мл.

Неостомозан

оп. х 5 мл.,

Бромтокс - отрова жито

оп х 200 г.

Неостомозан

on. X 1л.

Броудлайн L

бр.

Неуротранг(ацепромазин) 1%

оп. х 50 мл.

Броудлайн S

бр.

Новакок

фл х 250 мл,

Булмектин

прах, 100 гр.

Новокаин 1 %

фл.х 100 мл.

Бусколизин 1 %

фл.х 50 мл.

Нородин

оп. х ЮОмл.

Бутокс протект

л.

Нороклав табл. 250мг.

оп. х Юбр.

Бутомидор

оп. х Юмл.

Нороклав табл. 50мг.

оп. х Юбр.

Вагинална спирала за крави

бр.

оп. х 250мл.

Вазелин

оп. 50гр.

бр.

Ваксина - DHP

бр.

Норопенстреп
Норотрим интрамамарен
шприц
Норофол 1% емулсия

Ваксина - DHPPi

бр.

Норофол 1% емулсия

оп. х 50мл.

Ваксина - Puppy

бр.

Нуван

фл х 10 мл.

Ваксина КС

бр.

Нутри плюс гел

бр.

Ваксина L

бр.

Оварелин

фл х 20 мл.

Ваксина Parvo С

бр.

Оксивет - компрети

бр.

Ваксина R

бр.

Оксивет, спрей

бр.

Ваксина R

доза

Окситетрациклин 10%

оп.х 100 мл.

Ваксина RL

бр.

Окситетрациклин 20% пулвис

оп. х 10 гр.

Ваксина Биокан М

бр.

Окситетрациклин 20% пулвис

оп. х 20 гр.

Ваксина Бравоксин

оп. х ЮОмл.

Окситетрациклин 20% пулвис

оп. х 100 гр.

Ваксина Ковексин 10

оп. х 100 мл.

Окситоцин

фл х 50 мл

Ваксина Коглавакс

оп. х 250мл.

Олететракорт

бр.

Ваксина Коглавакс

оп. х 100 мл.

Орбенин - шприц

бр.

Ваксина Левкофелиген

бр.

Панавейксал мехлем

оп.

Ваксина Нобивак КС

доза

Панавейксал унгв.

о п .х 150гр.

Ваксина Фелиген

бр.

Панакур 10%

оп. х 1л.

Варостоп

бр.

Панакур паста 24гр.

бр.

Панвермин Болуси

оп. по 30 бр.

Пандекс

фл х 50 мл,

бр.

Пандекс

фл х 100 мл,

бр.

Пенстреп 400,

фл х 100 мл,

Вектра 3D
Вектра 3D
25кг.
Вектра 3D
40кг.
Вектра 3D

спот он КЧ 1,5-4кг. бр.
спот он КЧ 10бр.
спот он КЧ 25спот он КЧ 4-10кг.

оп. х 20мл.

Вектра 3 0 спот он КЧ над
40кг.
Вектра КТ

бр.

Песторин

оп.х 20 дози,

бр.

Петнил

оп.70 табл.,

Вермитан бООмг болус

оп. х 10 болуса

ПИК пудра

оп. х ЮОгр.

Вермитан-10%,

л.

Пикс ликвида

оп. х 100 гр.,

Ветерилин

мл.

Пилокарпин 5%

амп.х 2 мл.,

Ветеузан емулсия

оп. х ЮОмл.

Пиодерм

оп. х 200мл.

Ветмедин табл. X 1.25мг.

оп. х 50 табл.

Порцимарк спрей

бр.

Ветмедин табл. X 5мг.

оп. х 50 табл.

Празимек Д

табл.

Ветримоксин

фл х 100 мл.

Празимек С

табл.

Виалитон

фл х 100 мл.

Преднивет табл. 5 мг.

оп.

Вирбаген Омега 10

оп.

Прококс 7.5мл.

оп.

Вирбактан

оп.

Прокпен

фл х 100 мл,

Витамент

оп. х 10 мл.

Процилин

оп. х ЮОмл.

Витамин С

фл х 50 мл.

Пудер шпрей

шпрей, 200 гр.

Витамин АДЗЕ

фл х 100 мл.

Рефригеранс

оп. х 50 гр.

Витамин В 1 2% инж. р-р

амп. х 5 мл.

Рифен 10% инж.

оп. х 50 мл.

Витамин В 12 инж. р-р

амп. х 5мл.

Родотиум 10% р-р

оп. х ЮОмл.

Витамин В комплекс

мл.

Родотиум 45%

прах, 100 гр

Гентакулин 0.3% очна маз

оп.

бр.

Гентамицин 10%

оп. х 50 мл.

Гентамицин 4%

оп. х 50 мл.

Ротавек корона
Ръкавици за ректално
изследване
Сан дитан пан крем

ОП.

Глюковет

оп. х 100 мл

Себолитик

оп. х 200мл.

Глюкокофеин

оп. х 100 мл.,

Севаксел

ЮОмл.

Голдпластер спрей

бр.

Седин

оп. х 10 мл.

Г ранулин

унгвент,

Селед

опаковка, 1л.

Гранулин сол.

оп. х 200 мл.

Сензиблекс

фл х 50 мл.

Декзорил

оп.

Сиваквинол 10%

оп. х ЮОмл.

Дексаметазон 0,2 %

фл.х 100 мл.

Синулокс

фл х 100 мл.

Дексафорт

фл х 50 мл

Синулокс

табл. 50 мг.

Дектомакс

оп. х 50 мл.

Синулокс

табл. 250мг.

Депедин

фл х 50 мл

Синулокс -шприц

бр.

Депо-промон,

фл х 5 мл.

Спектам БН /Феркел

фл.хЮО мл.,

Деферелин - гонавет

фл х 10 мл

Спорил

оп.

Дехидрин 40 мг. Табл.

табл.

Стоморжил 10 табл.

оп. х Ютабл.

Диар стоп

прах, 150 г

Стоморжил 2 табл.

оп. х Ютабл.

Динолитик

оп. х 10 мл.

Стоморжил 20 табл.

оп. х Ютабл.

Довистом

туби х 5 л.

Сторм отрова

кг.

Домитор

оп.х 10 мл

Стронгхолд 120мг.

бр.

Домоседан

оп. х 5мл.

Стронгхолд 15мг.

бр.

Драйклокс

бр.

Стронгхолд 240мг.

бр.

Дуо уин 2мл.

бр.

Стронгхолд ЗОмг.

бр.

Дуо уин 4 мл.

бр.

Стронгхолд 45мг.

бр.

Дуплоцилин ЛА

фл х 100 мл

Стронгхолд бОмг.

бр.

бр.

Дуфалайт

оп. х 500 мл,

Сулфагванидин пулвис

прах, 50 гр.

Евтаназин

оп. х ЮОмл.

Сулфатиацол пулвис

прах, 50 гр.

Еквалан дуо

бр.

Сулфатриман

оп. х ЮОмл.

Екзематин С

оп. х 50мл.

Сулфатриман

оп. х 250мл.

Ектолуцил

мл.

Супралорен

бр.

Ектомин

фл х 10 мл.

Суркалц инж. р-р

оп. х ЮОмл.

Ендектовет 1% инж. р-р

оп. х ЮОмл.

Суролан

оп. х 15 мл.

Ендектовет КЧ 10 кг.

табл.

Сюкалций

фл х 100 мл.

Ендектовет КЧ 50 кг.

табл.

Теамфеникол

фл. по 100 мл

Ендометрокс

шпрей

Теранекрон

оп. х 50 мл.

Ензапрост 5мг/мл

оп. х ЗОмл.

Тетравет

фл х 100 мл.,

Енроксил табл. х 15 мг.

оп. х Ютабл.

Тетравет

фл х 250мл.

Ентерофермент

оп.х 150 гр.

Тиамфеникол 20%

оп. х ЮОмл.

Епи отик

оп. х 60 мл.

Тиловет

фл х 50 мл,

Епи отик

оп. х 125 мл.

Тинктура йодни стъкла 5%

200мл.

Еризин

фл х 100 мл

Тобракулин 0.3% очни капки

оп.

Естрофан

ампули х 2 мл

Тобракулин Д очни капки

оп.

Епи отик

оп. х 125 мл.

Транквилин гел 35мг/мл

бр.

Еризин

фл х 100 мл

Трисулфин таблетки

табл.

Естрофан

ампули х 2 мл

Унгвент антифлегмин

бр.

Ефипро КТ

бр.

Унгвент гентамицин

бр.

Ефипро КЧ 10-20кг.

бр.

Унгвент гранулин

бр.

Ефипро КЧ 20-40кг.

бр.

Унгвент камфоро-салицило

бр.

Ефипро КЧ 2-1 Окг.

бр.

Унгвент камфорсалицикум

ОП.

Ефипро КЧ 40-60кг.

бр.

Унгвент рефригеранс

бр.

Ефипро спрей

оп. х 100 мл.

Унгвент риванол

бр.

Ефипро спрей

оп. х 250 мл.

Унгвент сулфатиацол

бр.

Золетил 100

оп. х 5мл.

Унгвент тетрациклин

бр.

Золетил 50

оп.х 5 мл.,

Урзопронил

фл х 200 мл.

Изотик

оп. х 10 мл.

Фарматан - прах

фл х 100 гр.

Имидокарб инж. р-р

оп. х 50мл.

Феридил

фл х 100 мл

Индигест инж. р-р

оп. х ЮОмл.

Фермактив

оп.х150 гр.

Интертрим ЛА

оп. х ЮОмл.

Фертажил

оп. х 5мл.

Интрамицин

фл х 100 мл

Фиприст Комбо КТ

бр.

Интрамицин

фл х 250 мл,

Фиприст Комбо КЧ 10-20 кг.

бр.

Интровит - В комплекс

оп. х 100 мл.

Фиприст Комбо КЧ 20-40 кг.

бр.

Йодо утер

фл х 100 мл,

Фиприст Комбо КЧ 2-1 Окг.

бр.

Йодофарм

шпрей

Флорон 30%

оп. х 100 мл.

Ихтиол

унгвент, 50 гр.

Фолигон

фл. 5 мл.

Калциев бороклюконат

фл. х 100 мл,

Фронтлайн дог Ь

бр.

Калциум бороглюконикум

фл. х 100 мл,

Фронтлайн дог 8

бр.

Калциев хлорид

оп. х 50мл.

Фронтлайн дог ХЬ

бр.

Калцио-калиев форте

фл х 100 мл,

Фронтлайн дог М

бр.

Каниверм

табл.

Фронтлайн кет

бр.

Канидон табл.

табл.

Фронтлайн спрей

оп. х ЮОмл.

Канфор-салициликум

унгвент, 50 гр.

Фронтлайн спрей

оп. х 250мл.

Карприв ЮОмг. Табл.

о п .х 5табл.

Фуроземид 5%

оп.х 50 мл.

Карприв 50мг. Табл.

о п .х 5табл.

Хипофизин /депотоцин/

оп. х 50 мл.

Карприв пет 5% инж. р-р

оп. х 20мл.

Хлоренол

фл х 200 мл

Катозал

фл. х 100 мл,

Хорулон 1500 1Л

бр.

Клавунор инж. р-р

оп. х ЮОмл.

Цененровиг-Ю -ЮОмл.

оп.хЮОмл.

Кпамоксил ЛА

оп. х ЮОмл.

Цестал КТ

бр.

Клиндавет

табл. 75мг.

Цестал плюс

оп. х 10 табл.

Клиндавет

табл. 150мг.

Цефа кюр табл. 200мг.

оп. х 10 табл.

Клотеан

фл х 20 мл.,

Цефален табл. х 1ОООмг.

бр.

Кобактан 2,5 %

фл х 100 мл.,

Цефален табл. X 500мг.

бр.

Кобактан ЬС шприц

бр.

Цикло - верф

прах, 100 гр.

Коглавакс

оп. х ЮОмл.

Цинк О спрей

бр.

Коглавакс

оп. х 250мл.

Цинкоксид спрей

200 мл.

Кокомин,

5 кг.

Циперметрин

оп.х 10 мл.

Колибосан

фл. х 100 мл.,

Щифт за обезроговяване

бр.

Коливет

прах, 100 гр.

Забележка: Съгласно чл. 49, ал. 2 за всеки от посочените в Техническото
задание ВМП да се чете „или еквивалентно/и“.
VII. Изисквания към офертата и участниците.
Участниците следва да представят своята оферта в съответствие с изискванията
на чл. 97 от ППЗОП, настоящите Указания и посочените в обявата условия.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една
оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Оферта, съдържаща
варианти и/или предложение само за част от номенклатурите, посочени в
Техническото задание, няма да бъде разглеждана и класирана.
Офертата следва да бъде подписана от лице, което притежава законна
представителна власт или от изрично упълномощено за това лице.
Не се допуска участник да бъде подизпълнител на друг участник.
Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език
или съответно да са представени допълнително в превод на български, с номерирани
страници, без поправки и/или изтривания.
Цялостната информация по поръчката може да се намери на официалната
интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню
„Профил на купувача” на aдpec:http://op■uni-sz■bg/?q=page8ddd=index&porachkaid=20170316YivX991503
При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията,
посочени в настоящите Указания за участие, ЗОП, ППЗОП и приложимите законови
и подзаконови актове.
Право на участие в настоящата обществена поръчка имат всички български или
чуждестванни физически или юридически лица или техни обединения, които
отговарят на поставените в настоящите указания условия и публикуваната обява за
представяне на оферти.

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник,
за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП, а
именно:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който
не може да бъде отстранен;
4. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
5. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
6. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Офертата за участие в настоящата обществена поръчка следва да съдържа:
- Заявление за участие - Образец № 1;
- Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2,
- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „в“ от ППЗОП /за съгласие с клаузите на
договора/ —Образец № 3.
- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „г“ от ППЗОП /срок на валидност на
офертата/ - Образец № 4;
- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - Образец № 5 и № 5а (подава се от
участника, подизпълнителя, от други трети лица).
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за участие на подизпълнители (ако е
приложимо).
- Декларация за съгласие за подизпълнител {ако е приложимо).
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за участие на подизпълнители (ако е
приложимо).
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец
№ 6 (подава се от участника, подизпълнителя, от други трети лица).
- Списък на доставките с посочване на: възложител, предмет, дата/период на
изпълнение заедно с доказателства за извършената/ните доставки/и. - Образец № 7.
- Списък с посочване на обекта за осъществяване на доставките, предмет на
поръчката - Образец № 8.
Ценово предложение, заедно с актуален продуктов каталог за
ветеринарномедицински продукти извън упоменатите в Техническото задание на
Възложителя - Образец № 9.

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на Тракийски университет
гр. Стара Загора, Ректорат - гр. Стара Загора, Студентски град, стая 335, в рамките на
работното време на Възложителя - до 16.30 часа.
Офертите ще бъдат отворени и разгледани по реда и условията на чл. 97 от
ППЗОП.
VIII. Срок на валидност на офертите
Всеки участник в обществената поръчка следва да посочи срок на валидност на
офертата, който не може да бъде по - кратък от 3 (три) месеца, считано от датата
на подаване на офертата. Оферти със срок на валидност, който е по —кратък от
предвидения в предходното изречение, няма да бъдат разгледани и класирани.
IX. Критерий за възлагане
Офертите ще се оценяват и класират по критерий „Най-ниска цена“.
На оценка подлежи общата стойност без ДДС на всички ВМП, посочени в
Техническата спецификация, на база предложената единична цена без ДДС.

