
Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1310 от дата 16/06/2015
Коментар на възложителя:
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm 
Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя 
на старата тръба

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=679

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm 
Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя 
на старата тръба

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33111710
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1 брой

Прогнозна стойност
(в цифри): 48500   Валута: BGN

Място на извършване
медицински склад на МБАЛ Света Марина ЕАД код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата по чл. 101а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението; 
2. техническо предложение; 
3. ценово предложение; 
4. срок на валидност на офертата; 
5. срок за изпълнение; 
6. начин на плащане;
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.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/06/2015 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:
На адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=679 могат 
да бъдат намерени следните документи:
1. Публична покана - файл Traba C-arm.pdf
2. Проект на договор - Proekt na dogovor.doc
Предложената от участниците рентгенова тръба следва да отговаря 
на следните технически спецификации:
Рентгенова тръба с въртящ анод - 10º ъгъл на снопа
Фокус малък/ голям - 0,3/0,6мм
Максимален аноден товар - 7,5 kW
Топлинен капацитет на моноблока с охлаждаща система Active 
Cooling System - 5 000 000HU (5.0MHU)
Анодно охлаждане, мин. скорост - 1200W/min
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД
Дата, час и място на отваряне на офертите: 25.06.2015 г., 12:00 
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часа в стая 118А "Маркетинг" на високото тяло на МБАЛ "Света 
Марина" ЕАД

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/06/2015 дд/мм/гггг
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