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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 04-2016   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 16/12/2016
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2934 от дата 16/12/2016
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при
ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd
Communication System)

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов 052 302932
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
41250Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е с цел избор на изпълнител за абонаментна поддръжка
и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS
(Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ
„Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година. В предмета на
поръчката се включва абонаментна поддръжка на следните програмни
прадукти, а именно:
1. SC DICOM PACS Viewer - 59 бр. работни места;
2. SC DICOM PACS Server - 2 бр. работни места;
3. SC PACS модул компресия - 2 бр. работни места;
4. SD PACS Modality Worklist Server - 2 бр. работни места;
5. SC PACS Модул статистика - 1 бр. работно място;
6. Връзка с БИС - 1 бр. работно място;
7. 3D Medic View - 1 бр. работно място.
Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 72250000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 27/12/2016 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
1. Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила
на купувача на интернет адрес:
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=3579.
2.  Възложителят  отстранява от процедурата участник, за когото са
налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 и чл. 107, т. 1, т.
2, б. "а", т.3 и т. 4 ЗОП.
3. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата
на крайния срок за получаване на оферти.
4. Изисквания към техническите способности и квалификация на
участниците
На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 възложителят поставя изискване
участникът да разполага с персонал с определена професионална
компетентност* за изпълнение на поръчката. *"Професионална
компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или
допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на
упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови,
служебни или граждански правоотношения. Минималното изискване,
поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне едно лице с
необходимата компетентност, относима към предмета на поръчката, както е
посочено по-горе.
5. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията
на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа
на критерий най-ниска цена.
6. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 28.12.2016 г. в
Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр.
Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 16/12/2016 дд/мм/гггг
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