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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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А О 11 *акс: 94° 7°78
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интернет адрес: НН:р:/Лотууу.аор.Ьд

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

П Проект на обявление
^ Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение: *„гУ/0
Изходящ номер: лАл(З..У. от дата
Коментар на възложителя:

29/07/2014

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул . "Свети Георги Софийски" №1
Град
София

За контакти
Отдел "Обществени поръчки"

Пощенски код Държава
1431 Р България
Телефон
02 9230579

Лице за контакти
Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки"
Електронна поща
шпЪа! . а!ехапо!гоуз]<:а@дта11 . сот
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (ЦК.Ь):
мий. а1ехапагоиз]<а . сот
Адрес на профила на купувача (1ЖЬ):
иим. а1еxапс^^оV5]<:а . сот

Факс
02 9230646

Допълнителна информация може да бъде получена на:
^ Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете Приложение А.1

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
^ Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете Приложение А.П

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
К! Съгласно 1.1)
ЦЦДруго: моля, попълнете Приложение А.Ш

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

П Министерство или друг държавен орган, П Обществени услуги
включително техни регионални или ЦОтбрана
местни подразделения П Обществен ред и сигурност
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П Национал на агенция/служба ПИ Околна сред
П Регионален или местен орган ЦИкономичес
ЦРегионална или местна агенция/служба [^Здравеопазв
ЕЗПубличноправна организация П Настаняване
П Европейска институция/агенция или места за отд

международна организация ППСоциална за
П Друго (моля, уточнете): П Отдих, култ>

П Образование
ПДруго (моля

а
ка и финансова дейност
ане
/жилищно строителство и
их и култура
крила
/ра и религия

уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и Да ПИ Не К
възложител/и

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

11.1) Описание

П.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
"Доставка на компютъризирана система от висок клас за
мониториране на пациентни физиологични параметри в инвазивната
кардиология" за нуждите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД"

II Л .2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
П (а) Строителство
П Изграждане
ПППроектиране и

изпълнение
ПИ Изпълнение с каквито и

да е средства на
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите

Място на изпълнение на
строителството

кодМЛЗ:

К (б) Доставки
П Покупка
[Ц Лизинг
ПИ Наем
^ Покупка на изплащане
ПИ Комбинация от

изброените

Място на изпълнение на
доставката
УМБАЛ
"Александровска" ЕАД
- Клиника по
кардиология
кодШТ5:ВС411

П (в) Услуги
Категория услуга N0
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на
услугата

кодЖГГЗ:

П.1.3) Настоящото обявление е за
^Възлагане на обществена поръчка ППСъздаване на динамична система за

доставки (ДС Д)
П Сключване на рамково споразумение

П.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
ППРамково споразумение с няколко П Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой: или (когато е приложимо)
максимален брой на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: или в месеци:
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Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута:
или от: _ до Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

П.1.5) Кратко описание на поръчката:
Поръчката включва: доставка, монтаж, пускане в експлоатация,
гаранционно поддържане на компютъризирана система от висок клас
за мониториране на пациентни физиологични параметри в
инвазивната кардиология.Изискванията към системата са описани в
Приложение №1 "Предмет на поръчката и техническа спецификация"
от документацията за участие.Доставката ще се реализира чрез
покупко-продажба на изплащане.

П. 1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33100000

Доп. предмети 33123210

П.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да П Не
(СРА) на Световната търговска организация

II. 1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да П Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Псамо за една обособена Пза една или повече Пза всички обособени

позиция обособени позиции позиции

П.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да Р Не I

П.2) Количество или обем на поръчката

П.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Компютъризирана система от висок клас за мониториране на
пациентни физиологични параметри в инвазивната кардиология •
1бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 100000 Валута: ВОК
или от: до Валута:

11,2.2) Опции (когато е приложимо) Да П Не
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
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след: месеца или : дни от сключване на договора

П.З) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни (от сключване на договора)
или
начална дата дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Ш.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

III. 1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в процедурата: 500 /петстотин/ лева.
Гаранцията се представя в една от следните форми:

• парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на
възложителя в "УниКредит Булбанк" АД, клон Калоян, гр. София,
В1С:гаСКВ65Г; 1ВАМ:ВС70 ОМСК76301039292967 •• копие от документа;

• банкова гаранция (представя се в оригинал).
Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни
дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на
офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията
за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на
чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от
общата стойност без ДДС.

III. 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия на плащане •- плащането ще се извършва отсрочено,
съгл.чл.335 от ТЗ, по схема, описана в проекта на договора.

III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

Ш.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да К Не П
Ако да, опишете ги:
Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците,

свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Обмен на информация може да се извършва по пощата, по факс, по

електронен път при условията и по реда на Закона за електронния

документ и електронния подпис.

Ш.2) Условия за участие

Ш.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Документи съгласно изискванията на чл.5б от ЗОП и

документацията, изготвена от възложителя: Списък на документите,

съдържащи се в офертата, подписан от участника • оригинал. В

списъка участникът следва да опише всички представени от него

документи и информации, приложени в плик Н' 1. Всеки лист,

съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и

подреден в последователност съгласно списъка; Оферта за
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участие /оригинал,по приложен образец/;Представяне на
участника, включващо: посочване на единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга

идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по
приложен образец/; при участници обединения •• копие на договора
за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението •- и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата (когато участникът не се
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно
документите му за регистрация); Декларация по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по
приложен образец/ ;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от
участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/,
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат
на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в
проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по
приложен образец/; Декларация за съгласие за участие на
подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по
приложен образец/; Декларация за срока на валидност на офертата,
който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни,
считано от датата, обявена като краен срок за получаване на
офертите /оригинал, по приложен образец/;"Техническо
предложение" по образец на възложителя •- оригинал;"Предлагана
цена" по образец на възложителя-оригинал;Декларация за приемане
условията на проекта на договора /оригинал, по приложен
образец/; други документи, подробно описани в документацията на
възложителя.

Ш.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация:

няма

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
няма

Ш.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Документи по чл. 51, ал.1 от
ЗОП:
Списък /оригинал, по приложен
образец/ на доставките,
еднакви или сходни с предмета
на обществената поръчка,
изпълнени през последните три
години, считано от датата на
обявяване на поръчката,
включително стойности, дати и
получатели, придружен от
доказателства за изпълнение на
доставките. Доказателството за
извършената доставка се
предоставя под формата на
удостоверение, издадено от

Минимални изисквания (когато е
приложимо):

• наличие на три изпълнени
доставки, придружени с
доказателства за изпълнението
им.
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получателя или от компетентен
орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е
публикувана информация за
доставката; Документ,
удостоверяващ правото на
участника да извършва търговия
на едро с медицински изделия,
издаден по реда на Закона за
медицинските изделия -
заверено от участника копие;
Оторизационно писмо на
участника от производителя на
апаратурата за продажба,
гаранционно и извънгаранционно
обслужване на територията на
РБългария •- копие на оригинала,
придружено с превод на
български език; Декларация за
съответствие на медицинското
изделие по смисъла на чл. 14,
ал. 2 от ЗМИ с приложенията към
нея, съставена от производителя
или от неговия упълномощен
представител - копие на
оригиналния документ,
придружено с превод на
български език; Сертификати,
издадени от акредитирани
институции или агенции за
управление на качеството - (130
9001:2008, БДС ЕМ 150 9001:2008
или еквивалентно) на
производителя на апаратураурата
за въведена Система за
управление на качеството за
производство на апаратураура •
копие, придружено с официален
превод на български език, ако е
на чужд език; Сертификати,
издадени от акредитирани
институции или агенции за
управление на качеството - (15О
9001:2008, БДС ЕМ 150 9001:2008
или еквивалентно) на участника
за въведена Система за
управление на качеството за
търговия и сервиз на
апаратураура -• копие,
придружено с официален превод
на български език, ако е на
чужд език; Каталог на
производителя на предлаганата
апаратура, от който да са видни
характеристиките на апаратурата
и техническите параметри.
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Ш.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да СИ Не СИ
СИ Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации

на лица с увреждания
СИИзпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с

увреждания

Ш.З) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да П Не П

Ш.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да П Не П

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

1У.1) Вид процедура

ГУ.1.1) Вид процедура
Открита

П Ограничена

СИ Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

П Договаряне Има вече избрани кандидати: Да П Не П

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

П Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

П Състезателен диалог

1У.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV. 1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да СИ Не СИ
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

1У.2) Критерий за оценка на офертите

1У.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

]най-ниска цена
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Партида: 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ИЛИ

Пикономически най-изгодна оферта при
П посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)

П показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

1У.2.2) Ще се използва електронен търг Да П Не
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

1У.З) Административна информация

1У.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ГУ.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да П Не
Ако да, посочете къде:

П Предварително обявление за ОП ПОбявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: от

Р Други предишни публикации (когато е приложимо)

1У.З.З) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 02/09/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Платими документи Да К Не П
Ако да, цена (в цифри): 3 Валута: ВОН
Условия и начин за плащане:
Документация за участие се предоставя всеки работен ден от 09,00
до 12,00 ч. и от 13,00 до 15,00 ч в стая № 22 на
административната сграда срещу документ за платени 3 /три/ лева
с ДДС или се предоставя на всяко лице, поискало това и платило
цената на документацията, като същата ще му бъде изпратена за
негова сметка.

1У.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 12/09/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

1У.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг

ГУ.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ПЕЗ ПОА ПЕТ ПЕН щгт Пьт Пмт ПРЬ П8К пи
Псз ПВЕ ПЕЬ ПРИ ПЬУ Пни Пмь ПРТ П§ь
Друг: Български

1У.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: дд/мм/гггг
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Партида: 00360 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

или в месеци: или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)

1У.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг Час: 13:00

Място (когато е приложимо): Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ
"Александровска" ЕАД
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да Ю Не С
е приложимо)
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на
други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.!) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да П Не К

У1.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

Да П Не К

У1.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

У1.4) Процедури по обжалване

У1.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул . Витоша № 18

Град
София

Електронна поща
срсас1т1п@срс . Ьд

Пощенски код
1000

Телефон
02 9 8 8 4 0 7 0

Държава
Република
България

Факс
02 9807315

Интернет адрес (1ЖЬ):
Ьг-г,р: //иим. срс.Ьд

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

УНП: ас6с!е60с-786с-4Ь94-а925-1 сс9Ьейс4180
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Град

Електронна поща

Пощенски код Държава

Телефон

Факс

Интернет адрес (ИКЬ):

У1.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел У1.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел У1.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
В съответствие с чл. 120, ал . 5 от ЗОП

У1.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул . Витоша № 18

Град
София

Електронна поща
срсао1т!п@срс . Ьд

Пощенски код Държава
1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Факс
02 9807315

Интернет адрес (ИКЬ):
Ь 1:1: р : //мим. срс .Ьд

У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29/07/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и
Официално

лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
наименование

Адрес

Град

За контакти

По щ

Теле

енски код Държава

фон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (ГЖЬ):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
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Адрес

Град

За контакти

Пощенски код Държава

Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЬ):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град

За контакти

Пощенски код Държава

Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (СЯЬ):

УНП: ас6с1ебОс-786о-4Ь94-а925-1 сс9Ье(1с4180


