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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: Dk@aop.ba , aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00732
Поделение:________
Изходящ номер: 210 от дата 31/07/2020
Коментар на възложителя:

00732-2018-0009
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на
нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна
зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ "проф.д-р.П .СТОЯНОВ" АД

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
Г~| Секторен________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Многопрофилна болница за активно лечение
Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч

110503990

Пощенски адрес:

у л .Съйко Съев №27
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Ловеч

BG315

5500

BG

Телефон:

Лице за контакт:

Д-р.Румяна Нановска - изпълнителен директор

068 603370

Електронна поща:

Факс:

mbal lovech@abv.bg

068 603371

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

h ttp://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbal-lovech.com/00732-2 018-0009.htm
1 .2 )

Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)
□М и ни стерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
[[[Национална агенция/служба
□ Р еги он ал ен или местен орган
ПРегионална или местна агенция/служба

^П убличноправна организация

[[[Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г ти п :_______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

|~~1 Обществени услуги
□О тбр ан а
□ О б щ е ств е н ред и сигурност
□ О к о л н а среда
П Икономически и финансови дейности

П Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
□ С о ц и а л н а закрила
I IОтдих, култура и вероизповедание
[□Образование
I [Друга дейност:_______________

БЗЗдравеопазване__________________

1.4) Основна дейност

УНП: а920е2Ь7-а818-48af-a97a-Meb Id0056f5
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(попълва се от секторен възложител)
□П роизводство, пренос и разпределение на газ и
топлинна енергия
0 Електрическа енергия
П Д о б и в на газ или нефт
| ~ 1 Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
□Вода
I (Пощенски услуги

ПЖ елезопътни услуги
□ Г р а д с к и железопътни, трамвайни, тролейбусни
или автобусни услуги
□ Пристанищни дейности
□ Л е ти щ н и дейности
П Л п уга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА______
II. 1) Обект на поръчката
Г~1 Строителство_________ИДоставки____________ П У слуги ___________________________________

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 20 от 05/07/2018 дд/мм/гггг__________________________________________________________

П .З ) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00732-20i8-0009(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

II.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и
гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за
нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ "проф.др .П .СТ0ЯН0В"АД ЛОВЕЧ" , монтаж, настройки, пускане в експлоатация,
обучение на персонала за работа с него, с Мин.тех.и функционални характ.,
съгласно Техническата Спецификация-Приложение № 1.Изпълнението на
поръчката обхваща:1. Доставка на ап., нова, не демонстрационна,
неупотребявана, придружена с оригинална техн.документация и пълната
останала необходима докум.вкл. сертификата за качество,
ръководство/инст./за експлоатация, гаранционна карта; 2.Извършване на
настройки и тех.изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на
производителя; 3. Извършване на пусков качествен контрол на сист.;4.
Изг.на пълната необх.докум.за лицензиране на апарат.;5.Пускане в
експлоатация на апаратурата, след получаване на лицензия от АЯР:
6. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.l) Номер на договора: 1 от 04/10/20x8 дд/м м /гп т

III. 2) Договорът е сключен след
И процедура за възлагане на обществена поръчка
□ р а м к о в о споразумение
□ д и н а м и ч н а система за доставки
□квалиф икационна система

Ш .З ) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

103267194

Пощенски адрес:

РАЙОН ИЗГРЕВ, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ № 5, СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС СГРАДА А,
ЕТЖ.12
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1756

BG

Електронна поща:

Телефон:

of fice0 sopharmatrading.bg

02 8133660

Интернет адрес: (URL)

Факс:

02 8133666
Изпълнителят е МСП

УНП: а920е2Ь7-а818-48af-a97a-b4ebld0056f5
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Поръчката е възложена на обединение___________________________________________ Д а ЦЦ Н е ЕД
111.4 ) П р и и з п ъ л н е н и е т о у ч а с т в а т п о д и з п ъ л н и т е л и ___________________________Д а БЗ Н е Г~1

Официално наименование

Дейност, изпълнявана от
п оди зп ълн и теля

Дял на участие
на
подизп ълни тел
я (% о т

_________________________________________________ договора)_____

1

ДЖИ И ХЕЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.Монтаж, инсталация,
извършване на
настройки и техническо
изпитване, пускане в
действие на мобилна
рентгенова
система.2.Обучение на
персонала за безопасна
работа с
апаратурата.3.Гаранцио
нно сервизно
обслужване на
доставената апаратура
за срока на договора.
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111.5) Предмет на договора

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на
нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна
зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ "проф.д-р.П .СТОЯНОВ"АД ЛОВЕЧ" ,
монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение на персонала за
работа с него, с Мин.тех.и функционални характ., съгласно Техническата
спецификация-Приложение № 1.Изпълнението на поръчката обхваща:1. Доставка
на ап., нова, не демонстрационна, неупотребявана, придружена с оригинална
техн.документация и пълната останала необходима докум.вкл. сертификата за
качество, ръководство/инст./за експлоатация, гаранционна карта;
2.Извършване на настройки и тех.изпитване на апаратурата, съгласно
изискванията на производителя; 3. Извършване на пусков качествен контрол
на сист.;4. Изг.на пълната необх.докум.за лицензиране на
апарат.;5.Пускане в експлоатация на апаратурата, след получаване на
лицензия от АЯР:
6. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата.
7. гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура и доставка
на необходимите части и материали, в рамките на 12 /дванадесет/ месеца,
считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по
алинея (5.1.2) от Договора. Материалите, консумативите, дейностите и
условията на гаранционното обслужване са описани в Техническото
предложение на Изпълнителя;
111.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци:________ или дни 90 (от сключване на договора)
или
начална д а т а ________ дд/м м /гп т
крайна дата
дд/м м /гп т__________________________________________________________

111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

104625.00

Валута:

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

УНП: a920e2b7-a8!8-48af-a97a-b4ebld0056f5

BGN
Да Q Не Ю

% от стойността на договора._________________________________________
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РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
И договорът
□ д о го в о р ъ т
□ д о го в о р ъ т
П договорът

е изпълнен
е предсрочно прекратен
е прекратен поради унищожено рамково споразумение
е унищожен________________________________________________________

IV.l) Дата на приключване:
23/07/2020 дд/м м /гп т_________________________________________________________

IV. 2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)_____________

IV. 3 ) Договорът е изменян____________________________________________ Да D Не 63
Променено
Преди промяната
След промяната
Правно основание
условие от
за промяната
____ договора________________________________________________________________
IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ^ He f~l

Договорът е изпълнен със забава о т ________ месец(а) и л и _________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)_________________________________________________

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да Е9 Не □

Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)____________________________________ _

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

104625.00

BGN

Валута:

IV. 7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки

Да □

Не S 3

□ от изпълнителя Размер:________ Валута:_________
□ от възложителя Размер:________ Валута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)_________________________

Съгласно Обявление за поръчка с изходящ номер: 334 от дата: 19/10/2018г
продължителността на поръчката е 90 дни.
Изпълнението на поръчката обхваща:
1.Доставка на апаратурата, нова, не демонстрационна, неупотребявана,
придружена с оригинална техническа документация и пълната останала
необходима документация - в оригинал и с превод на български език. вкл.
сертификата за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация,

УНП: а920е2Ь7-а818-48af-a97a-b4eb 1d0056f5
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гаранционна карта;
2. Извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата,
съгласно изискванията на производителя;
3. Извършване на пусков качествен контрол на системата;
4. Изготвяне на пълната необходима документация за лицензиране на
апаратурата, която възложителят подава пред АЯР;
5. Пускане в експлоатация на апаратурата, след получаване на лицензия от
АЯР:
6. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата.
Изпълнителят поема гаранционното обслужване на доставената апаратура за
срок минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за
пускане на апаратурата в експлоатация. Гаранционният срок важи за цялата
апаратура, включително за рентгеновата тръба.
Продължителността на договора за цялостното изпълнеие на предмета на
поръчката е като следва : Срокът за доставката на Медицинската апаратура
е 90 календарни дни, считано от считано от Възлагателнописмо от
Възложителя след сключване на договора за обществена поръчка.
Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 1
календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура,
отбелязана в Приемо-предавателния протокол.
Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с
Медицинската апаратура е 1 календарни дни, считано от датата на доставка
на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол.
Гаранционният срок на Медицинската апаратура е дванадесет месеца, считано
от датата на пускана в експлоатация на апаратурата след пускане в
експлоатация на апаратурата, след получаване на лицензия от АЯР.
В част III.6) Срок за изпълнение е записан срокът за доставката на
Медицинската апаратура е 90 календарни дни, считано от считано от
Възлагателнописмо от Възложителя след сключване на договора за обществена
поръчка, съгласно Обявлението за поръчка и Договора за поръчка.__________
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 31/07/2020 дд/м м /гп т_________________________

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

УНП: a920e2b7-a818-48af-a97a-b4ebld0056f5
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