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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
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интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 3716 от дата 23/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД
Адрес
бул. България №2
Град
Пощенски код
Страна
Смолян
4700
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
0301 62666
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Янка Василева
E-mail
Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg
0301 62549
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Доставка, монтаж и обучение на нова автоматизирана система за
идентификация и антибиотична чувствителност на микроорганизмиза
нуждите на Микробиологична лаборатория при МБАЛ “Д-р Братан
Шукеров”АД”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 8ca5be93-d49f-420e-a39a-e699f6a1fc2c

Осн. код
33100000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1 бр.нова автоматизирана система за идентификация и
антибиотична чувствителност на микроорганизмиза нуждите на
Микробиологична лаборатория,съгласно техническа спецификация –
Приложение № 1
Прогнозна стойност
(в цифри): 57400 Валута: BGN
Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2

код NUTS:
BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с
прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за
създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално
състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във
формата на заверено фотокопие.
1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е
подписани от лице, различно от законния представител на
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено
фотокопие;
1.2. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на
участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс,
пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за
контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид № ДДС,
обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и
подпечатани от законния представител на участника;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
2.1. Срок за изпълнение на доставката, монтажа и обучението –
не по-късно от 30 дни от плащане на 30% авансова вноска за
доставка на апаратурата придружена от надлежно издадена фактура
и приемо-предавателна форма (под формата на декларация)
2.2. Срок за отстраняване на при възникнала повреда – 48 часа, а
при необходимост от влагане на резервни части 7 дни от датата на
уведомяване за възникналата повреда по време на гаранционния
срок (под формата на декларация)
2.3. Участникът следва да представи следните документи:
2.3.1. Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от участника в процедурата от ИАЛ – зеверено
от участника копие.
2.3.2. Посочване на производител, марка и модел на предлагания
апарат , придружени с инструкция за употреба на български език
2.3.3. Техническа спецификация (описание) на апарата,
съответстваща на описанието и условията, зададени от възложителя
в Приложение № 1.
2.3.4. Гаранционен срок – минимум 12 месеца.
2.3.5. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското
изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ
- декларация свободен текст.
2.3.6. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ декларация свободен текст.
2.3.7. Сертификати за съответствие с ISO 13485:2003 или
еквивалентен за производителя (във формата на копие, заверено от
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участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”);
2.3.8. Декларация за съответствие на медицинското изделие по
чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият
упълномощен представител - копие на оригинала и в официален
превод на български език;
2.3.9. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в
оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в
официален превод на български език;
2.3.10. Сертификат за качество –ISO 9001: 2008 на производителя
и на участника;
2.3.11. Минимум 3 (три) броя референции, издадени от лечебни
заведения, които са били снабдявани с апаратура от участника – в
оригинал или във формата на нотариално заверени копия;
2.3.12. Проспекти, каталози, спецификации от производителя и
други документи, доказващи съответствието на апарата със
Спецификацията на възложителя – във формата на заверени от
участника фотокопия.
2.3.13. Апаратурата да е произведена 2014г. - декларация
свободен текст.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/06/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
3. Ценово предложение съдържащо:
3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще се
заплаща от възложителя за изпълнението на доставката,
представлява крайна доставна цена, с ДДС и всички разходи до
краен получател – склад на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр.
Смолян, бул. България №2. Ценовото предложение - Приложение № 2
да бъде представено на хартиен и оптичен носител(CD), подписано
на всяка страница и подпечатано с печата на участника.
3.2. Начин на плащане: Плащането ще се извършва разсрочено:
авансова вноска в размер на 30% от стойността на апаратурата в
срок до 30 дни от подписване на договора, а останалата сума на 6
равни месечни вноски в срок до 30-31 число на съответния месец
(под формата на декларация)
4. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 календарни
дни, считано от крайната дата за подаване на офертите (под
формата на декларация) .
Техническата спецификация и образец на ценовото предложение са
предоставени в профила на купувача www.mbal-smolyan.com
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/06/2014 дд/мм/гггг
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