
 

Преглед на предложение "O 4603" по процедура 'Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г.
„Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и

имуномодулиращи средства" за нуждите на ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД“ '
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор

 (/MiniAssessment/MiniAuctionApplications?miniAuctionId=1388)  
Обособена позиция 1

 Заявление за участие

Банкова сметка на участника:

 Документи, представени от участника

 

+

Наименование на участник: "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

Правно огранизационна форма: Избери...

Седалище по регистрация: гр. София 1756, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

БУЛСТАТ номер или ЕИК: 103267194

Точен адрес за кореспонденция: гр. София 1756, район Изгрев, ул."Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

Телефон: 028133660

Факс: 028133666

E-mail: rumen.kolev@sopharmatrading.bg

Лице за контакт: Иван Павлов Павлов

Предмет на обществената поръчка: Доставка  на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулир

IBAN: BG97RZBB91551064010532

BIC: RZBBBGSF

Обслужваща банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК

Титуляр на сметка: Софарма Трейдинг АД

+

espd-response_MZ_00080-2020-0004_IP_OD_AY_DD.pdf (/Data/DownloadFile/31dcd769-0834-410e-85f5-fba614beda6b?objGuid=b67cad31-219d-4398-bd4b-532503b81364&container=ApplicationDocument)

Име
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 Информация и/или документи, изискани от комисията

 

 Условия

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и

кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД“ " по посочената обособена позиция и номенклатури посочени в Техническото ни предложение:

 

Приложения:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.

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

3. Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

DIMITR~2.PDF (/Data/DownloadFile/84a1334c-cf14-4bbd-9e5a-500e7c917230?objGuid=b67cad31-219d-4398-bd4b-532503b81364&container=ApplicationDocument)

«  ‹  1  ›  »  

Име
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+

Липсват данни

Име Изискващ документ Създател Дата на създаване

+

B03BA01 Cyanocobalamin парентерална mg

B05BB01 Sodium chloride парентерална ml 100 ml

B05BB02 Glucose, sodium chloride парентерална ml 500 ml

«  ‹  1  ›  »  

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ CD A Международно непатентно наименование /INN/ CD A Форма на приложение CD A Мярка /mg, tabl., ml./ CD A Забележка CD A
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Подписано от: Rumen Rachev Kolev
 Удостоверение за времеPrivacy  - Terms
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 Техническо предложение

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката e подадено от: "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

и подписано от: Иван Павлов Павлов 

В качеството му/им на Лице за контакт 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката по обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. „Лекарствени продукти от

Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД“ " по следната/ите номенклатури:

 

Издател: StampIT DocPro Certificate

№: 37F68CEB84F077A7
Изискай допълнителни документи (/MiniBidApplication/RequireDocument?appId=4603&dpId=1507&envelopeNumber=1)

Отворено Техническо предложение

+

Отстрани B03BA01 Cyanocobalamin парентерална mg Софарма АД, България  (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss8919.pdf)Vitamin B12 0.5 mg/ml - 1 ml - 10 ДА

Vitamin B12 1 mg/ml - 1 ml - 10 ДА

Отстрани B05BB01 Sodium chloride парентерална ml 100 ml

B. Braun Melsungen AG, Германия

Бакстер България ЕООД, България

Биофарм Инженеринг АД,
България

 (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-12-21-6954.pdf)NATRII CHLORIDUM
BIOPHARM

0.9% - 100 ml - 50 ДА

Отстрани B05BB02 Glucose, sodium
chloride парентерална ml 500 ml

B. Braun Melsungen AG,
Германия

Бакстер България ЕООД,
България

Биофарм Инженеринг АД,
България

 (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-04-25-110355.pdf)Glucose 5% + Sodium Chloride 0,9%
Biopharm

5%+0,9%-500ml ml 1 ДА

«  ‹  1  ›  »  

АТС-
код CD A INN CD A

Форма на
приложение CD A Мярка CD A Забележка CD A РУ

ПРУ Търговско наименование К-во активно в-во Мярка Окончателна опаковка Наличен в ПЛС

ПРУ Търговско наименование
К-во активно в-
во Мярка

Окончателна
опаковка

Наличен в
ПЛС

ПРУ Търговско наименование
К-во активно в-
во Мярка

Окончателна
опаковка

Наличен в
ПЛС
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Privacy  - Terms

https://cop.mh.government.bg/MiniBidApplication/RequireDocument?appId=4603&dpId=1507&envelopeNumber=1
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss8919.pdf
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-12-21-6954.pdf
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-04-25-110355.pdf
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


 

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

2. Декларираме, че към датата на всяка доставка до лечебните заведения - възложители остатъчният срок на годност на предложените от нас лекарствени продукти ще е не по-кратък от 40 % от обявения от производителя. 

3. Декларираме, че към датата на всяка доставка до лечебните заведения - възложители остатъчният срок на годност на предложените от нас биопродукти и/или биоподобни продукти ще е не по-кратък от 20 %% от обявения от производителя.  

Дата: 11.03.2021 г.

 Документи, представени от участника

 

 Направени искания за разяснения по заявени данни

 

 Предлагани ценови параметри

+

Обособена позиция 1.rar (/Data/DownloadFile/492a44ac-42fc-40c1-98aa-0c015ddecc31?objGuid=fa3819de-a18a-489b-826b-f861ae932cd2&container=ApplicationDocument)

«  ‹  1  ›  »  

Име

5

+

Липсват данни

Име Изискващ документ Създател Дата на създаване

Подписано от: Rumen Rachev Kolev

Издател: StampIT DocPro Certificate

№: 37F68CEB84F077A7

 Удостоверение за време

Изискай допълнителни документи (/MiniBidApplication/RequireDocument?appId=4603&dpId=1507&envelopeNumber=2)

Допуснат до отваряне на Предлагани ценови параметри

+
Privacy  - Terms
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Настоящото ценово предложение е подадено от: "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

и подписано от: Иван Павлов Павлов 

В качеството му/им на Лице за контакт 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение по обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 г. „Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича

група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства" за нуждите на ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД“ " по следната/ите номенклатури:

 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата. Задължаваме се, ако нашето предложение бъде прието, безусловно да изпълняваме изискванията и задълженията, посочени в рамковото споразумение и договора. 

Дата: 11.03.2021 г.

 Документи, представени от участника

 

 Направени искания за разяснения по заявени данни

B03BA01 Cyanocobalamin парентерална mg 1,235833 1,483000

B05BB01 Sodium chloride парентерална ml 100 ml 0,010754 0,012905

B05BB02 Glucose, sodium chloride парентерална ml 500 ml 0,002267 0,002720

«  ‹  1  ›  »  

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ CD A Международно непатентно наименование /INN/ CD A Форма на приложение CD A Мярка /mg, tabl., ml./ CD A Забележка CD A Ед.цена без ДДС CD A Ед.цена с ДДС CD A
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+

Липсват данни

Име

+
Privacy  - Terms

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


 

 

Липсват данни

Име Изискващ документ Създател Дата на създаване

Подписано от: Rumen Rachev Kolev

Издател: StampIT DocPro Certificate

№: 37F68CEB84F077A7

 Удостоверение за време

Изискай допълнителни документи (/MiniBidApplication/RequireDocument?appId=4603&dpId=1507&envelopeNumber=3)

Допуснат до Класиране

Експертна помощ по процедури  (tel:+35929810111)  02 9301314  02 9301350  02 9301466 Facebook

(https://www.facebook.com/pages/

Министерство-на-

здравеопазването/1622143941376548)

RSS

(http://www.mh.government.bg/rss)

YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCqfkRdDxwR4B4pXd-

1FAIVw)

Soundcloud

(https://soundcloud.com/ministry-

of-health-bg)

© Всички права запазени 2021 / Министерство на Здравеопазването

2.5.7810.26821

Privacy  - Terms
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