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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2216 от дата 23/10/2015
Коментар на възложителя:
Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за 
трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от 
конзола до простата за извършване на вапоризация при 
доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да бъдат 
съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System. 
Възложителят ще закупи до 14 броя оптични влакна.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ Света Марина ЕАД

Адрес
бул. Христо Смирненски 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Маркетинг 052 302932

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Николай Николов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302932

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svetamarina.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1179

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за 
трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от 
конзола до простата за извършване на вапоризация при 
доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да бъдат 
съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System. 
Възложителят ще закупи до 14 броя оптични влакна.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000
УНП: a729baac-7248-4302-a798-8c08ab3f17b8 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
до 14 броя оптични влакна

Прогнозна стойност
(в цифри): 42000   Валута: BGN

Място на извършване
Клиника по Урология на МБАЛ „Света Марина” ЕАД код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Спецификация и технически изисквания:
1. Спецификация:
а) доставка на оптично влакно, наричано още фибър или световод. 
Всяко оптично влакно е предназначено за трансуретрално въвеждане 
с цел провеждане на лазерна енергия от горепосочената конзола до 
простата за извършване на вапоризация при доброкачествено 
уголемена простата. Състав на влакното: защитна обвивка с 
активно охлаждане; контролна ръкохватка с указателна пъпка, ядро 
- оптичен канал, отвор, маркировка, защитна метална шапка, порт 
за присъединяване към конзолата и идентификационна карта за 
енергийна проследимост и защита, двойно защитена опаковка.

Техническо описание на GreenLight XPS Laser Therapy System:
• Технология със зелен лазер, дължина на вълната 532nm;
• Изходяща мощност на конзолата - 180W;
• Работна честота при вапоризация: Quazi-CW 15-25 kHz;
• Два режима на работа на конзолата – пулсативен режим на 
Коагулация Tru-Coag до 5-40W и режим Вапоризация до 180W;
• Дълбочина на коагулирана тъкан 1-2мм за оптимална хемостаза; 
площ на вапоризирана тъкан 44мм²;
• Диаметър на ядрото на световода: 750µm.;
• Максимална енергийна ефективност на фибър: 650 kJ;
• Ъгъл на вапоризация на фибъра: 70° - 80°;
2. Общи изисквания към Изпълнителя:
а) срок и начин на доставка -до 48 часа след писмена заявка от 
страна на Възложителя;
б) минимален срок на годност - към момента на доставяне на 
консумативите следва да е изтекъл не повече от 25 (двадесет и 
пет) % от срокът им на годност, даден от техния производител;
в) неустойка за неизпълнение на задълженията по договора, 
съгласувана с юрист при подписване на договор за доставка;
д) място на изпълнение на поръчката – Медицински склад на МБАЛ 
„Света Марина” ЕАД на адрес гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 
1;
е) да бъдат представени от участниците необходимите документи, 
съгласно изискванията на ЗОП;
ж) Приблизителна стойност на поръчката – до 42 000 (четиридесет 
и две хиляди) лева с включен ДДС;

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
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Дата: 03/11/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата по чл. 101а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение, от което да е видно, че оферираният 
продукт отговаря на техническите изисквания;
3. ценово предложение - цената се представя по следния начин - 
крайна единична цена в лева (с вкл. мита, такси, ДДС) до крайния 
получател - МБАЛ "Света Марина" ЕАД;
4. срок на валидност на офертата;
5. срок за изпълнение;
6. начин на плащане - отложено плащане, до 30 календарни дни, 
след доставка, и представяне на оригинална данъчна фактура.
7. каталози, проспекти или брошури, с цел сравняване на 
характеристиките на оферираният продукт с техническите 
изисквания. 
8. декларация за срока на годност за консумативите.
9. офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД.
10. Дата, час и място на отваряне: 04.11.2015 г., 10:00 часа, 
Пресцентър на първи етаж на високото тяло на МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД.
11. Източник на финансиране- средства по договори с МЗ и НЗОК, 
както и собствени средства на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. 
Варна.
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник 
може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Офертата се подписва от законния представител на лицето, което 
подава предложението или упълномощено от него лице. Представя се 
в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 
адрес.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/11/2015 дд/мм/гггг
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