
A O П
АГЕНЦИЯ ПООБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: изх.№ 88/01.11.2019 г.

Възложител: „Втора МБАЛ -  София” ЕАД

Поделение (когато е пршожимо): [.......]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00486 ]

Адрес: гр.София, бул. „Христо Ботев” №120

Лице за контакт (може и повече от еднолица): Иван Иванов

Телефон: 02/9158360

E-mail: secondmbal@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не

Обект на поръчката:

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на терапевтичен видеогастроскоп, съвместим c 

процесор Pentax EPK -  i5000 за нуждите на „ВТОРА МБАЛ -  СОФИЯ” ЕАД“

Кратко описание: - „Доставка и монтаж на терапевтичен видеогастроскоп, съвместим c 

процесор Pentax EPK -  i5000 за нуждите на „ВТОРА МБАЛ -  СОФИЯ” ЕАД“

Място на извършване: "Втора МБАЛ - София" ЕАД, гр. София, бул."Христо Ботев" № 120

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без вкл. ДДС): 30 000.00 лв. (тридесет хиляди лв. 
и 00 ст). Посочената прогнозна стойност е крайна за възложителя.

Обособени позиции (когато е пршожпмо): [] Да [x] Не
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Номер на обособената позиция: []

Наименование: [|

Прогнозна стойност (влв., без вкл. ДЦС'): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: Участник в настоящата обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят 

отстранява от участие участник, когато:

1. осъден е c влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108a. чл. 159а - 159r. чл. 

172, чл. 192a. чл. 194 - 217. чл. 219 - 252, чл. 253 - 260. чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 

- 353e от Наказателния кодекс (HK) или престъпления, аналогични на посочените в друга 

държава членка или трета страна;

2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани c влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ c невярно съдържание, свързан c удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана c удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. установено c влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1. чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128. чл. 228, 

ал. 3. чл. 245 и чл. 301^305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени c акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен;

7. налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Правоспособност за упражняване на професионалнадейност: [.......]

Икономическо и финансово състояние: не се изисква.

Технически и професионални способности:

1. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:20xx или еквивалентен, c обхват идентичен или сходен c предмета на 

поръчката.

2. Участникът трябва да разполага със сервизна база. където ще се извършва 

гаранционното обслужване.
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3. Участникът трябва да има опит в доставките и сервизирането на медицинска 

апаратура, идентична или сходна c предмета на поръчката. През последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил доставки c идентичен или сходен 

предмет c настоящата обществена поръчка -  минимум 3 (три).

4. Участникът трябва да е оторизиран от производителя за територията на P. 

България за продажби, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

5. Участникът трябва да разполага c доказателства, че видеогастроскопа отговаря на 

следните условия и изисквания: - технически стандарти на ЕС, потвърдени чрез 

сертификати, декларации за съответствие c типово одобрение и свидетелства гарантиращи 

техническите им показатели, същите да бъдат предоставени на Възложителя при доставка 

на апарата.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора c 

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора c 

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 

[x] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: | ....... ] Тежест: [ |

Срок за получаване на офертите:

Дата: 14.11.2019 г. 4ac:16:00

Срок на валидност на офертите:

60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 15.11.2019r. 10:00часа.

Място на отваряне на офертите:

Сградата на „Втора МБАЛ - София” ЕАД , гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120, ет. 4 - 
Библиотека. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители.
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Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми: [] Да [x] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): [...... ]

1 Настоящата обществена поръчка се реализира със средства на възложителя, получени от 

приходната част на бюджета на “Втора МБАЛ -  София“ ЕАД.

2. Предложените от участниците цени не следва да надвишават прогнозната стойност на поръчката. 

Участници, предложили по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отсранени от участие.

3. Терапевтичния видеогастроскоп, предмет на обществената поръчка, трябва да бъде нов и 

неупотребяван и произведен не по -  рано от 2018 r..

4. Участникът трябва да е оторизиран от производителя за територията на Р.България за продажби, 

гаранционен и извънгаранционен сервиз.

4. Участника трябва да декларира, че разполага c документи, доказващи, че доставеният 

видогастроскоп отговаря на следните условия и изсквания: технически стандарти в ЕС, потвърдени 

чрез сертификати, декларации за съответствие c типово одобрение и свидетелства гарантиращи 

техническите им показатели.

5. Гаранционен срок на видеогастроскопа -  минимум 1 (една) година, считано от датата на 

подписване на приемо -  предавателния протокол, при спазване условията за правилна експлоатация 

на видеогастроскопа.

Участниците трябва да представят оферта, която да съдържа:

I. Документи и информация

1. Информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително 

изискванията за технически способности и квалификация):

1.1. Информационен лист на участника -  съгласно приложен образец;

1.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - съгласно 

приложен образец;

1.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  съгласно приложен образец;

1.4. Декларация по ЗЗЛД - съгласно приложен образец;

1.5. Списък на доставките, идентични или сходни c предмета на поръчката, c посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно c доказателства за извършената услуга под формата 

на удостоверения за добро изпълнение, изпълнени за последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, съгласно чл. 64, ал. 1 ,т. 2 от ЗОП - съгласно приложен образец;

1.6. Декларация за сервизна база съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 -  съгласно приложен образец;

1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения c 

дружествата, регистрирани в юрисдикции c преференциален данъчен режим, свързаните c тях 

лица и техните действителни собственици -  съгласно приложен образец;

1.8. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП (когато е пршожимо) -  

приложен образец.
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1.9. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо) -  приложен 

образец.

1.10. Сертификат на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:20xx или друга 

еквивалентна система за управление на качеството c обхват идентичен или сходен c предмета на 

поръчката - заверено от участника копие;

Сертификатът трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейс ката организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5a, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието.

1.11. Оторизирация от производителя за териториятана P. България за продажби, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз - заверено от участника копие.

II. Техническо предложение

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие c Техническата 

спецификация и изискванията на възложителя;

III. Ценово предложение

1. Ценово предложение на участника

Ценовото предложение {Образец 12), следва да е изчислено до втори десетичен знак след 

десетичната запетая. При различия между сумите изразени в цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата.

IV. Плащането по сключения договр ще се извърнш по следния начин:

4.1. 50 % от стойността на договора - авансово (в три дневен срок от сключване на договора);

4.2. 25 % от стойността на договора -  в едномесечен срок от доставката и пускане в 

експлоатация на апарата;

4.3. 25 % от стойността на договора -  в двумесечен срок от доставката и пускане в 

експлоатация на апарата;

Офертата заедно c всички документи приложение към нея, свързани c участието в обществената 

поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител -  лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга c препоръчана пратка c обратна разписка, на адреса посочен 

от възложителя. Всички документи се представят в оригинал или заверени копия подписани и 

подпечатани от участника.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката

Всички образци на документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес „Втора 

МБАЛ - София” ЕАД : https://www.vtorambal.com/index.php/sabirane-na-oferti-s-obvava/197- 

pentax-epk-i5000
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заличено на основание 
чл.36а, ал. 3 от ЗОП
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