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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: 09-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 21/12/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-4424 от дата 21/12/2018
Коментар на възложителя:
Избор на доставчик на нова рентгенова тръба за дигитален рентгенов 
апарат Canon Acroma за нуждите на Клиника по образна диагностика 
към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
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:
инж. Павел Щерев 0888 644603
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
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)
32916.67Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва:
1.Доставка на нова рентгенова тръба за дигитален рентгенов апарат Canon 
Acroma („Изделие/то”);
2.Гаранционно поддържане на функционалната изправност на Изделието за 
срок от 12 месеца от монтажа и въвеждането му в експлоатация, без да 
покрива механични повреди и въздействия и при условие „Pro rata 
temporis“ (евентуална подмяна при проява на дефект). 
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.
Не се допуска представяне на варианти на офертата.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33115000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/12/2018 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.Документацията и проекта на дог.могат да бъд.изтеглени от проф.на 
купув.на интернет адрес:http://www.svetamarina.com/index.php?
go=t&id=4657
2.Раб.х-ки на изделието:2.1.Темп.капац.на тръбата 600 kHU;2.2.Корпус B-
130H;2.3.Фокус 0.6 мм - 1.2мм;2.4.Мощн.мал./гол.фокус-40/100;2.5.Ъгъл 
на снопа(лъчи)12°.3.Доп.изискв:3.1.Изделието следва:а)да е 
ново,неупотр. и неиз.за демонстр.цели;б)да е нап.съвм. с 
дигиет.граф.апар.с таванно окач.и автопозиц.Canon Acroma T1;в)да им. 
нанесена„СЕ“ маркир.,съгл.чл.8, ал.2 от ЗМИ;г)да има декл.за 
съотв.,съст.от произ.или от негов упълн.предст.съгл.чл.14,ал.2 от ЗМИ; 
3.2.Ср.за дос.до 7 кал.дни след писм.заяв.от възл.3.3.Гар.ср.на Изд.не 
по-мал.от 12мес.,сч.от дат. на двустранно подписан ПВЕ.Гар.на 
Изд.следва да вкл.поддържане на функ.изпр.на Изд.,без покриване на 
мех.повр.и възд.Изпълнителят следва да отстр.вс.техн.неизпр.,попадащи в 
обх.на гар. и възникнали не по вина на възл.или да подм.с ново 
изделие,при прилагене на принц.„Pro rata temporis“.Гар.поддържане на 
Изд.след.да е съобр.с изиск.на фир.произв.,както и да се извършва от 
отор. от произв.на Изд.орг-я;3.4.Изп.следва да гар.пълн.функ.годн.на 
Изд.съгласно неговото предн.,техн.спец.и техн.станд.за качество и 
безопасност.3.5.В рамките на гар.ср.Изпълн.следва да отстр.със свои 
сили и сред.вс.повреди по Издел.,съгл. предложените гар.усл-я и 
тех.предл.за изпълн.на поръчката.3.6.По вр.на гар.ср.,при устан.повреда 
по Изд.,Изпълн.следва да изпрати серв.екип на място за конст.и идент.на 
повредата в ср.от 3 раб.дни от получ.на рекл.съобщ.на възл.,изпратено 
по факс, телефон,елект.поща или обик.поща.При визитата на серв.екип на 
Изпълн.след.да се съст.конст.протокол,в к.се отраз.вида на 
повредата,работите и ср.,необх.за отстран.3.7.По време на 
гар.ср.,Изпълн.след.да отстр.настъп.повреда в срок от 3 раб.дни, сч.от 
датата на конст.на повредата.При невъзм.за отстр.на повреда,в ср.от 5 
раб.дни Изпълн.след.да подмени дефект.Изд.с ново от същия или 
подоб.клас,при прилагане на принципа „Pro rata temporis“.4.Възложителят  
отстранява от процедурата участник,за когото са налице:4.1.Основанията 
по чл.54,ал.1,т.1-5 и т.7;4.2 Основанията по чл.107 ЗОП:-т.1 който не 
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка;-т.2 а)който е 
предст.оферта,която не отговаря на предв.обявените условия;-т.3 който 
не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета,съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;-т.4 участници, които 
са свързани лица. 5.Нацонални основания:
5.1.Осъждания за престъпления по чл.194 – 208,чл.213а–217,чл.219–252 и 
чл.254а–255а и чл.256-260НК(чл.54,ал.1,т.1ЗОП); 
5.2.Нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63, ал.1 или 
2,чл.228,ал.3 от КТ(чл.54, ал.1,т.6 ЗОП)
5.3.Обстоятелството по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
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5.4.Нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТЧ в сила от 23.05.18г.
(чл.54,ал.1,т.6 ЗОП); 
5.5.наличие на свърз.по смис.на пар.2,т.45 от ДР на ЗОП м/у 
кандидати/участн.в конк.процедура (чл.107,т.4 ЗОП); 
5.6.Наличието на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;
6.Ср.на валидност на офертите-3 мес.,счит.от датата на крайния срок за 
получаване на оферти.
7.Критерии за подбор на участниците:Годност-съгл.чл.77от ЗМИ 
участн.следва да притеж.разрешение за търговия на едро с 
мед.изд.издадено от ИАЛ,или др.док-ти доказв.правото да изъвршва търг-я 
на едро с мед.изд. на терит. на РБ, както и да посочи инф-я за вписване 
в търг.регистър -посочва се в ЕЕДОП,Част IV:Крит.за подбор, Раздел 
А:Годност.Възл. няма поставени изисквания по отношение на 
икон.,фин.,техн., и проф. способности на участниците.
6.Всяко предл.,допус.до оценка,отговарящо на изискванията на ЗОП и 
поставените от възл.условия,ще се класира въз основа на критерий най-
ниска цена.
8.Офертите ще бъдат отворени в 09:00 часа на 31.12.2018г. в Пресцентър 
на високото тяло на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес:гр. Варна,бул. 
„Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 21/12/2018 дд/мм/гггг
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