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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 02-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 09/03/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1086 от дата 20/03/2018
Коментар на възложителя:
Доставка и монтаж на резервна част - специализиран компютър за 
обработка на образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 
1K-SYSTEM за нуждите на Клиника по Урология и Дейност Оперативно 
лечение към Първа КООХ към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на 
демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част

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 - Ръководител Направление 
„МДМТи ИО“

052 302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
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)
37500Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва:
1. Доставка на резервна част - специализиран компютър за обработка на 
образи, съвместим с C-рамо Flurostar 2 7900: KIT IPS 1500 1K-SYSTEM 
(„Изделие/то”);
2. Демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралата част, включващи 
връщането и транспортирането му за рециклиране, обезвреждане или друго 
действие, за сметка на участника, определен за изпълнител 
(„Изпълнител/ят“);
3. Монтаж, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация;
4.  Гаранционно поддържане на Изделието за срока на договора 
(евентуална подмяна при проява на дефект). 
5. Предлаганото Изделие следва:   
а) да е ново, неупотребявано и неизползвано за демонстративни цели;
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б) да е напълно съвместимо с  наличното C-рамо Flurostar 2 7900;
6. Срок за доставка, демонтаж и монтаж, настройка, тестване и въвеждане 
в експлоатация - до 7 (седем) календарни дни след писмена заявка от 
възложителя;
7.Демонтажът, монтажът, настройката, въвеждането в експлоатация и 
гаранционното поддържане на Изделието следва да се извършат от 
технически лица, които притежават съответните квалификация и опит;
8. Гаранционен срок на Изделието - не по-малко от 12 (дванадесет) 
месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане 
в експлоатация. Гаранцията на Изделието следва да включва отстраняване 
на всички технически неизправности, възникнали не по вина на 
възложителя. Гаранционното поддържане на Изделието следва да е 
съобразено с изискванията на фирмата производител, както и да се 
извършва от оторизирана от производителя на Изделието организация.
9.Изпълнителят следва да гарантира пълната функционална годност на 
Изделието съгласно неговото предназначение, техническата спецификация и 
техническите стандарти за качество и безопасност.
10. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят следва да отстранява 
със свои сили и средства всички повреди по Изделието, съгласно 
предложените гаранционни условия и техническото предложение за 
изпълнение на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33151000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/03/2018 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=4315
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. Критерии за подбор на участниците
4.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
4.1.1. Съгласно чл. 77 от ЗМИ участникът следва да притежава разрешение 
за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република 
България, издадено от ИАЛ или други документи, по преценка на 
участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с 
медицински изделия на територията на Република България, издадени от 
компетентен орган на съответната държава.
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В случай че участникът, определен за изпълнител, е български 
икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен 
носител на документите, посочени в т.4.1.1, с оглед факта, че 
регистрите са публични. 
Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по 
чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя копия на притежаваните от него 
документи.
4.2.Икономическо и финансово състояние.Възложителят няма поставени 
изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на 
участниците.
5.Технически и професионални способности. 
Участникът следва да разполага с поне едно лице с определена 
професионална компетентност - техник медицинска апаратура или подобна 
(сервизен техник), което да отговаря за поддържане на медицинското 
изделие по време на гаранцията.
Доказване: Участникът представя списък на лицата, които ще бъдат 
ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на три имена и 
данни за притежававаните от тях удостоверения или други.
6.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. 
7. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 26.03.2018 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: 20/03/2018 дд/мм/гггг

УНП: 1e20a689-667b-48be-ad09-826e3ece4688 3


