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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@a9p.bg , aop@aop,bg
интернет адрес: http://WWW.aop.bg

зАПУБликУВАнАВПРоФIIJIлнАкУТt}.ВАчАоБяВАзлоБЩЕсТВЕнд
порьчкАIIА стоЙност IIо tIJ[. 2о, Ал. з от зоп

[tИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за пол}л{аване на оферти

Номер на обявата; Д-16оз ,Щата на тryбликуъане на обявата на профила на купувача щlо7l2оt7
дд/мм/гггт

РА3ДЕ/I I: ВЪЗЛРЖЦfЦД

и

водtIАинФормщия
.Щеловодна информация
Партида на възложителя: оо826
Поделение:
Изходящ номер: Д-lбs+ от дата лl о7 lzot7
Коментар на възложителя:

I.r) Наименование и

взlбс581з
ационален регистрационен номер:

но наименование:
Многопрофилна болница за активно лечение по

неврология и психиатрия Свети Наум ЕА!
Пощенски адрес:

ул. ,Щсктср Любен Русев
Пощенски код:
111з

код NUTS:
BG411

l'елефон:
а2 97c2r01Лице за ковтакт:

Ст а нислав а Ба,]е ва
Електронна поща:
svпеum. obsht-estvenl porachkl G ab-,r. bg

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
. l - n ' iл/ л]1/I '\- 1i_ ];l ] )п оС

Адрес на профила на купувача (URL): . l. ]

http://ivnaum.coTn/bg/ob.;h-les--Teni-porachkr,/obsht_est-\'enL-poraCn,\r-
;r;;;;;;i;;;;rnзr_oo_9i_dostavka_;ra_IekarSt7e гri_p] odLtKi,l_prednaznacheni_
za-pat slenti-na-шbalnp- sas -

стойност на поръqката (в лв. без
9059.28Предмет на поръчката

прелмет на обществената поръчка е ",щоставка на лекарствени продукти/

предназначени за пациенти на МБАЛНП,,Свети На5;м" ЕАД със заповеди за

финансово подпомагане от.Щиректора на I{ентър "ФонД за лечение на деца",
по три обособени псзици,л.
Предмета на сбщес:т,Rена поръчка вкпю-qва:

овосоБЕнд :lозI4цLiя l,]l1: ,,специална до.тавка по наредба N910 от 11,11,2t]11

гоДИНаЗауСЛОВ'IF-Та. Ире.]азаЛеЧеН'4еСНеразреШеН],].]а-\.пстреОаВ

РепубликаБъ;тгарияЛеКарСтВеНИПроДi/кТИ/какТоИзаус.псВИЯТаИре.]аэа
вКЛюЧваНе/проМенИ/ИЗкЛЮЧВаНеИДсставканаЛекаlfСтвенИllроДУктИст

УнП 8957 l ГI 6,]8d2-,16d]-86бd-Гl dd]baec60a

а2 в7O9з09



ПаРТllДа СOt@ОРМАЦИЯ 3А ПУБ,ЦИКУВАНА В ПРОФИЛА llA К!ПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСIВЕнА гlоръLlкА нА стойност по чл 20 A]I _] от зоп iверс|я 5)

х_\,/МаННаТа ]\4едицина на Inove]cn (Ruf rnan-d) 2СО 1,1L.. , във връзка съсзаповед за финансово подпоNiа|ане N, 1з85,/с], I2.2a16 r. на директора наттФпп"
оБосоБЕнА ПОЗИL{ИЯ Nl2: ,,Специална доставка по Наредба Nl1O от 17,l1 "2alLгодина за услсвията и реда за лечение с неразрешени за употреба в
rсIlуuJlика ьъ-цгария лекарствени продукти/ както и за условията и реда за
включване/ променИl изключВане И доставка на лекарСтвенИ Прсдукти сIспrlсъка по чл . 26r,а, 1.1 . l . т Зачона за лекарс1 зените прод_Vкти в
Х)л'N1ЭННЭТЭ медI|1ци|]а на lilсr,еlог ,,r,.liiгlат,ii) 2ОС l,r, . , в -ъв врЪзка l]Ъa,]аповед за фlrнансово ilодпоl,,4агане :]аповед i,], зl5 /;2.с4,2--llj т " Hd лиI,екIорана ЦФЛД"
оБосоБЕнА ПОЗИilИЯ NrЗ: ,,Специална дсставка по Еаредба |illij ст 1l, 11 .2ai;година за условията и реда за'ечение с неразрешени за _vпотреба в
република България лекарствени продукти. както и за услсвиlята и реда за
включване, Проt"lениl изключване и доставка на лекарствени псодукти отсписъка по чл . 266а l оЛ. 2 от Закона за лекарствени'е прод,}/кти вх:"/Iйаннета медLJцина _ча ]rrove]cn (R.ufrnaTnld) 4С0 iиг., във връзка със,]аrсвед эа.!И}lачсовс пaдгiоt/а.аае за]lсвеп Nl Заa) /i2.L_l 4.2ci,- на директоtr]ана ЦФЛД"

Осн. код
ззбооооо

Щоп. код (когато е rцlиложимо)
Осн. предмет

РАЗДЕJI III
СРок за пол5rqдgаце на офертrtте

: 14 l о7 l 2о17 ддlv м/гггг

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приJIожимо:

Друга информация (по цреценка на въвложителя)
Офертите ще се отварят на 17.а1.2О17 година в 1
Възложителя, ул. Доктор Любен Русев N91/ учебна

З, З0 часа на адреса
.tпэ пиЕJчJац !lц лl\D

2oL7 дд/ммlпff

\'нп 8957]ll6-з8d2-46d]-866d_tldd:]baec6Oa
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