
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
757

Изходящ номер
РД-850

от дата
06-август-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
116503980

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Разград

Пощенски адрес:
ул. Коста Петров №2

Пощенски код:
7200

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Малина Илиева

Електронна поща:
m_ilieva@hospitalrazgrad.bg

Телефон:
+359 879110379

Факс:
+359 84629765

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.mbal-razgrad.com



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/14803

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/69362

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/69362

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

“Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф „Somatom Emotion 16-Exel Edition SIEMENS” при
условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба”

Референтен номер (в приложимите случаи)
00757-2020-0008

II.1.2) Основен CPV код

33111000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка е доставка (включваща демонтаж на старата рентгенова тръба, монтаж на
новата рентгенова тръба, настройки, предварителни изпитвания и тестове за качество съгласно указанията на
производителя на компютърния томограф, пускане в експлоатация, демонтаж на старата дефектирала тръба и
транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за
изпълнител, както и гаранционното обслужване) на фабрично нова, неупотребявана, нерециклирана рентгенова
тръба за компютърен томограф  „Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS“

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
125000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции



Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка

1. Предметът на обществената поръчка е доставка (включваща демонтаж на старата рентгенова тръба, монтаж на
новата рентгенова тръба, настройки, предварителни изпитвания и тестове за качество съгласно указанията на
производителя на компютърния томограф, пускане в експлоатация, демонтаж на старата дефектирала тръба и
транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за
изпълнител, както и гаранционното обслужване) на фабрично нова, неупотребявана, нерециклирана рентгенова
тръба за компютърен томограф „Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS“, произведен от Сименс (Siemens),
намиращ се при Възложителя МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД, град Разград, ул.”Коста Петров” № 2.
Предлаганата тръба трябва да отговаря на всички поставени за нея минимални изисквания в Техническата
спецификация, а предлаганият гаранционен срок следва да е минимум 12 месеца от пускането й в експлоатация
или до натрупване на 100 000 scan секунди, считано от датата на монтажа на новодоставената тръба. Техническите
параметри на рентгеновата тръба са посочени в Техническа спецификация, Приложение №2 от настоящата
документация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
125000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
36

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не



Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Съгласно чл. 77 от ЗМИ* участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия
на територията на Република България, издадено от ИАЛ или други документи, по преценка на участника,
доказващи, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република
България, издадени от компетентен орган на съответната държава.
Съгласно чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)**, участникът следва да
притежава валидна лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо
обслужване, издадена от Агенция за ядрено регулиране, доказващ правото на участника да извършва
горепосочените дейности.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за
изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
28-август-2020

Час
16:30

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата



Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
31-август-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие.

Изпълнението на обществената поръчка съгласно проекта на договор ще започне само след осигуряване на
финансирането и след писмено уведомление до изпълнителя, като на основание чл.114, изречение последно от
ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие до изтичане на тримесечен
срок от сключването му. Клаузата за отложено изпълнение е посочено в обявлението на обществената поръчка и
проекта на договора.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби



Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие
или бездействие се обжалва по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП. Производството по обжалване решенията на
Възложителя, негови действия и бездействия протича по реда на чл. 196–чл.199 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06-август-2020


