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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
УМБАЛ „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 
„МДМТ и ИО“

+359 52302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
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

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4520
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-жа Марина Върбанова +359 52978369
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

УНП: d3c7d63e-188a-4c8b-b499-eefcd5e582a7 1



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за 
нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна 
диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 31154000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
В „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД е инсталирана медицинска апаратура, която изисква 
висока категория на осигуреност и качество на подаваното 
електрозахранване. За гарантиране на непрекъсваемост и стабилни 
параметри на подаваната към медицинската апаратура електроенергия е 
необходимо да се монтира нова статична непрекъсваема токозахранваща 
система UPS.
1.Предмет на поръчката  
Предметът на поръчката включва: 
1. Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS със 
статичен байпас SBCB,  ръчен байпас с външно табло, както и отделно 
стоящи акумулаторни батерии („Система/та”);
2. Системата да се предлага като компактна, готова за инсталалиране 
модулна система;
3. Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Системата;
4. Гаранционно поддържане на Системата за срока на договора (евентуална 
подмяна при проява на дефект). 

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 55833.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
Не 

Оферти могат да бъдат подавани за
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всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 31154000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
„Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо 
Смирненски“ № 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
1.Тех. хар-ки:1.1. Об.хар-ки на непрек.токозах.с-
ма:1.1.1.ном.изх.мощност,(kVA):не по-малка от 160 kVA,не пов.от 
170kVA;1.1.2.ном.акт.изх.мощн,(kW)не по-малка от 128 kWне пов.от 136 
kW;1.1.3.ефект.AC-AC в режим ON-LINE при товар >50%> 94%; 
1.1.4.раб.темп.на инвер.част на UPS-0-35°С;1.1.5.относ.влаж.(без 
конденз)<95%;1.1.6.ниво на отд.шум<60 dB;1.1.7.каб.вход-
отдолу1.1.8.вр.м/у 2 послед.отказа–не по-малко от:360000ч.1.1.9.стан.за 
съответст.на устр-о; за усл.на безопас.:IEC EN62040-1, за 
електромаг.съвмест.:IEC EN62040-2, за тестване и  хар-ки:IEC EN62040-3 
или екв;1.1.10.станд.за съотв.на кач-о на 
произв:ISO9001:2008,ISO14000или екв.1.2. Хар-ки на 
токоизпр:1.2.1.ном.вх.напреж:400VAC1.2.2.толеранс на вход.напреж.:-
15%/+15%;1.2.3. чест.на вх.напреж:50 Hz ± 5 %;1.2.4. фактор на мощн.на 
входа:> 0.99;1.2.5.хармо.на тока на входа THDi при товар 50%:<7 %
1.2.6.толеранс на изх.постоянноток.напреж:±1 %;1.2.7.пулсации 
наизх.постояннот. напреж:1%rms
1.2.8.макс.фазен ток,консум.от електрозахр.мрежа(следва да се предложи 
от участника);1.3.Хар.на инвертора:
1.3.1.ном.изх.мощност,(kVA)не по-малка от 160kVA,не повече от 170 
kVA;1.3.2.ном.акт.изх.мощност,(kW) не по-малка от 128kW,не повече от 
136kW;1.3.3.фактор на мощ.на изх.не по-малко от-0.9;1.3.4.ефективност 
DC-AC в режим ON-LINE при товар>50%>96%;1.3.5.изх.напреж.при балансиран 
товар 400VAC±1%;1.3.6.нелин.харм.на изх.напреж. при лин.товар:<1 %, при 
нелин.товар:<5 %,1.3.7.ном.изх.ток при компл.товар,Inom(следва да се 
предложи от участника(;1.3.8.прет.-не по-малко от:<125%-10min,<150% - 1 
min,150% - 10 sec;1.3.9.ток на късо съед.при фаз.късо 
съед:=3xInom/5sec;1.3.10.дин.хар-ки на изх.напреж.сп.IEC62040-3,клас 
1;1.4. Хар-ки на стат.(автом.)
байпас:1.4.1.ном.вх.напреж.400VAC±10%;1.4.2.ном.честота50Hz±1-5%
рег.1.4.3.претов.150%неогранич.1000 % -20 msec;1.5.Хар-ки на 
комун.интерфейси:1.5.1.мреж.SNMPкарта-WEB 
интерфейс,MODBUS/IP;1.5.2.сензор за клим.усл-я в помещ-
темп.,влажност;1.5.3.софт.и кабели за параметризиране и диагностика-1 
ком.1.6. Хар-ки на акум.батерия:1.6.1.тип на батериите:VRLA 
AGM;1.6.2.вр.за резерв при 100% натоварване и PF=0.9-не по-малко от 
5min;1.6.3.експл.проектен живот по EUROBAT-12г.;1.6.4.Сертиф.на съотв:
за VRLA батерии-IEC 60896,част 21,IEC 60896, част 21,BS6290 част 4 или 
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екв;2.Об.изискв.към Сис-та:2.1.Да се предл.като комп.,готова за 
инстал.модул.сис-ма;2.2.Да осиг.триф.ел.захранв.на потр.;2.3.Да 
предп.консум.от вс.импулсни и др.вид.смущ-я в ел.мрежа;
2.4.Да е оборуд.с класификация за „VFI” (незав.от напреж.и чест.на 
вх.захр.)дв.преобр.на ел.ен-я сп.стандарт за съотв.на устр-вото 
IEC62040-3 или екв.;2.5.Дин.хар-ки на изх.напреж.на Сис-та да отговарят 
на „Клас 1“ от станд.за съотв.на устр. IEC62040-3 или екв.Това 
означава,че при промени на режима на раб.(нормален/на батерии) или при 
стъпалов.натов.с лин.или нелин.товар,изх.напреж.остава в ст-те,дефин.в 
станд;2.6.Диз.ѝ да отгов.на тех.станд.на ЕС и на МЕК или екв.;2.7.Да е 
подг.за вход на сил.кабели отдолу.3.Об.изискв.към функц.на Сис-
та:3.1Сис-та да се състои от:3.1.1.токоизпр.с 
вх.изола.трансформатор;3.1.2.зар.устр-во с ток на заряд не по-малко от 
100А и да осиг.зареж.нар ег.бр. клетки;3.1.3.инвертор, управ.с ШИМ(PWM)
и изх.филтър;3.1.4.стат.авт.байпас;3.1.5. вгр.ръч.байпас MBCB за 
серв.цели;3.1.6. мреж.SNMP карта за мониторинг и контрол по Ethernet 
10/100/1000 мрежа с възможност за WEB интерфейс  за достъп и 
дистанц.мониторинг по MODBUS over IP;3.1.7. 2 бр.сигн.изх.с сух контакт 
220V,1A,ч/з к.да се сигнализ.отд.режим на раб.на батерии.3.1.8. 
външ.табло с ръч.байпас и авт.предпаз.на вх.и изх.на Сис-та.Тези 
осн.комп.следва да може да се допълват и с др.необх.ел-ти за регул.и 
контр.,дисплеи и диагн.уреди.При възн.на смущения в захранв.мрежа,извън 
зад.парам.,захранв.на конс.сл.да прод.без прекъсване,к.се изпол.електр-
ята,съх.в акум.батерии.3.2.Изискв.към 
токоизпр:3.2.1Вх.изол.трансформатор следва да изолира постоянно 
ток.потенциали от захран.ел.мрежа и да разделя галванично отговорните 
консуматори от останалата ел.мрежа.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 55833.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 3 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да Не
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Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
3.3.2.да е уст.на късо съед.,така че при възн.на късо съед.в веригата 
на 1 от консум. и изключ.на съотв.предп.в разпред.табло,захран.на 
ост.консуматори да не се прекъсва.За  постиг.на макс.защита на 
консуматорите,инверторът да може да изд.не по-малко от 3 пъти ном.ток в 
условията на късо съед.,поддърж. го 5 сек.и след това да изкл.изцяло.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Информацията за вписване на участника в търговски регистър в държавата-
членка, в която е установен, се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 
подбор, Раздел А: Годност.* 
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 
регистърът е „Търговски регистър“.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и 
финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За изпълнението на предмета на обществената поръчка, участниците следва 
да разполагат с правоспособни технически лица, както следва:
1.по отношение на монтажа и въвеждането в експлоатация на Системата 
следва да притежават удостоверение за III квалификационна група по 
електробезопасност при работа с напрежение до 1000 V, издадено от 
лицензирана организация;
2.по отношение на гаранционното поддържане и сервизирането на Системата 
следва да са преминали технически курс на обучение и да са 
сертифицирани за сервиз на предложената Система;
Минималното изискване, поставено от Възложителя, е участниците да 
разполагат с поне едно техническо лице с необходимата професионална 
квалификация. Възложителят не поставя изискване лицето, което ще 
монтира и въведе в екслоатация Системата, и лицето, което ще отговаря 
за гаранционното поддържане на Системата да са различни, стига да 
отговарят на поставените от Възложителя критерии за подбор. 
Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при условията на чл. 
67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като се представят копия на притежаваните 
документи, посочени в част ІV, Раздел „В“, точка 6 от ЕЕДОП, освен в 

УНП: d3c7d63e-188a-4c8b-b499-eefcd5e582a7 5



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при 
попълване на ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Осн-я за отстран.на участн.1.Възл.отстр.от участ.в проц-та 
участник:1.1.за к.са налице осн-ята по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от 
ЗОП,възн.п/и или по вр.на проц.;1.2.к.не отговаря на постав.критерии за 
подбор или не изп.др.усл-е,посоч.в обявл.за общ.поръчка или в док-
ята;1.3.к.е предст.оферта,к.не отг.на предв.обяв.усл-я на поръч.;
1.4.к.не е предст.в ср.обосн.по чл.72,ал.1 от ЗОП или ч.оф-а не е 
приета,съгл.чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5. участник,к.не отговаря на прав.и изис-я,свър.с опаз.на 
окол.среда,соц.и труд.право,прил.колек.спор-я и/или разп.на 
м/унар.екол.,соц.и труд.право,к.са избр.в прилож.№10 от ЗОП;
1.6.участници,к.са свърз.лица.
2.Спец.нац.основ.за отст-не на участник:
2.1.осъж.за прест-я по чл.194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл.254а–255а 
и чл.256-260НК; 2.2.наруш.по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 
2,чл.228,ал.3 от КТ; 2.3.чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР; 2.4.нал.на обс-ва по 
чл.69 от ЗПКОНПИ; 2.5.нар.по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ; 

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание  

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:
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IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05.10.2018 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.10.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж на високото тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо  
Смирненски“ №1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
3.4.Изис.към акум.батерии:3.4.1.да бъдат олов.кис.,необс.,с капац.за 
авт.раб.не по-малко от 5м.при 100% натов.на Сис-та. 
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3.4.2.да бъдат по техн.VRLA AGM и да имат проек.експл.живот не по-малък 
от 12г.,съобр.и отгов.на станд.BS6290 част 4 или екв., клас.ги като 
EUROBAT „> 12 Very Long Life “;3.4.3. да бъдат монт.в шкаф в 
отд.помещ.и да имат изводи за подвързване в пред.част,с цел лесен 
достъп за период.измерв.на вс.инд.батерия.Участ.,избр.за 
изпълнител,следва да осиг.подх.шкаф за батериите,съобр.с помещ.за 
разпол,к.и ориг.свърз.изол.мостове м/у батер.,достав.в компл.с батер.и 
разед.с стоп.предпаз.за вс.1 от клоновете.3.5.Изискв.към стат(автом.)
байпас SBCB:3.5.1 да се използва за превкл.на консум.дир.към ел.мрежа 
или към алтер.източ.на енер. без прекъсв.на ел.към консум.Това е 
необх.при възн.на повреда в Сис-а,при претов.,при късо съед.на изхода 
или при прегряв.на инвертора.Тогава прев.да се извършва автом.3.5.2.да 
има възм.прин.да бъде превкл.ръч.3.6.Изискв.към таблото на ръч.байпас 
на сис-а:3.6.1.Сис-а тр.да е обор. с ръч.байпас,к.да позв.прех.на 
товара към рез.мрежа без прек.на захр.Ч/з ръч.байпас Сис-а да може да 
бъде обезточена с цел обслужв.или ремонт.В таблото тр.да бъдат 
монт.авт.предпаз.с ном.ток,съотв.на ном.ток на Сис-а.3.6.2. ръч.байпас 
тр.да позв.заключ.с цел избяг.на неж.превкл.при норм.режим на работа на 
Сис-а.4.Доп.изискв:4.1.Ср.за дост.и монтаж,настр.и във.в експ-я-до 
60кал.дни след пис.заявка от Въз.
4.2.Ср.за монтаж,наст.и във.в експл–до 3кал.дни,сч.от датата на дост.на 
Сис-а,от ППП.4.3.Мон.,настр,във.в експл. и гар.поддържане на Сис-а 
сл.да се изв.от тех.лица,к.прит.квалиф и опит.4.4.Изп.осиг.и 
монт.ц.необ.окабеляване м/у отде комп на Сис-а-UPS,шкаф с батерии,табло 
байпас.Вх.зах.кабел до табло байпас и изх.кабел м/у табло байпас и 
консум.се осиг.от Възл.,като Изп.извършва скачването им към съотв.ком-
ти на Сис-та.4.5.Гар.ср.не по-малко от 36м.,сч.от дат.на двуст.подписан 
ПВЕ.Гар.следва да включва отстр.на вс.тех.неизпр.,въз.не по вина на 
Възл.Гар.поддържане сл.да е съобр.с изискв.на ф-та произв.,к.и да се 
изв.от отор.от производителя на Системата орг-я.4.6.Изп.сл.да 
гар.пъл.функ.год.,съг.н.предназ,тех. спец.и тех.стандарти за качество и 
безопасност.4.7.В рамките на гар.ср.Изп.сл.да отстр.с свои сили и 
средства вс.повреди по Сист-а.
4.8.По вр.на гар.ср,при устан.повреда по Сис-а,Изп.сл.да изпрати 
квал.предст.на място за конст на повредата в срок от 24ч. от получаване 
на рекл.съобщение.4.9.При нев.за отстраняване на повреда в срок от 
48ч.,Изп.следва да подмени деф.част с нова от същия или подобен 
клас,която се задължава да монтира и въведе в експлоатация при същите 
условия и срокове на изпълнение, к.оферираните в „Предложение за 
изпълнение на поръчката“,като гар.срок на Системата следва да се удължи 
със срока,п/з който е траело отстраняването на повредата/ 
подмяната.4.10.За оглед на място на помещението, в което следва да 
бъдат монтирани отделните компонентни на Системата, можете да се 
обърнете към инж. Павел Щерев - началник отдел „ОМНА“, в работно време 
на Възложителя до изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в 
Обявлението по настоящата обществена поръчка като лице за контакт.
5.Възл.изисква от опр.изп.да предостави гаранция за изпълнеие за ср.на 
действие на договора в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС.
6.Съгл.чл.67,ал.4 ЗОП участ.подават електронен ЕЕДОП.Указания за 
попълването му са предоставени в Документацията към обществената 
поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070
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Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване 
на процедурата.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14.09.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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