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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
□П роект на обявление 
^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят 
за процедурата)
Официално наименование:
Многопрофилна болница за активно лечение 
Проф. д-р Параскев Стоянов АД

Национален регистрационен номер: 2
110503990

Пощенски адрес:
ул.Съйко Съев № 27
Град:
Ловеч

код NUTS:
BS315

Пощенски код:
5500

Държава:
BG

Лице за контакт:
д-р.Румяна Нановска-изпълнителен директор, 
Полина Христова-икономист ОП 068 667250

Телефон:
+359 6860-3370

Електронна поща:
mbal_lovech@abv.bg

Факс:
+359 6860-3371

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbal-lovech.com/proceduri_zop.htm
1.2) Съвместно възлагане
Г~| Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Г~| Поръчката се възлага от централен орган за покупки_____________________________________ ______
1.3) Комуникация
ЮДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп 

на: (URL)
http: / / www.mbal-lovech. com/proceduri_zop .htm

□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

БЗ Горепосоченото/ите място/места за контакт 
ГПдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

Г~|електронно посредством: (URL)
БЗгорепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
П  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са 

достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_______________________
I.4) Вид на възлагащия орган
□М инистерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

□Национална или федерална агенция/служба

^Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция ил л 
международна организация__________
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

|_1 Регионален или местен орган
1 |Регионална или местна агенция/служба

□Д руг тип:

1.5)  О сновна дей н ост
□ О бщ и  обществени услуги Г~|Настаняване/жилищно строителство и места за 

отдих и култура
П  Отбрана □Социална закрила
□Общ ествен ред и безопасност □О тдих, култура и вероизповедание
□О колна среда □Образование
П  Икономически и финансови дейности 
бЗЗдравеопазване

ПЛруга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка_______________________________
11.1.1) Наименование:
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и
гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване
Референтен номер: 2____________________________________________________________________ ________________
11.1.2) Основен CPV код: 33100000
Допълнителен CPV код: 1 2 _____

II. 1.3) Вид на поръчка
[~~] Строителство__________ КШоставки_______________ ПУслуги__________________________________________
II.1.4) Кратко описание:
Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена 
поръчка ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип 0R и PACS 
сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов 
апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA - Италия 
199 9  за Отделение по образна диагностика и на фабрично нов 
професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с 
вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към 
МВАЛ"проф.д-р.П. СТОЯНОВ"АД ЛОВЕЧ", съгласно Техническата спецификация - 
Приложение №1 и документацията за участие. ___________
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 714 5 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичъ ата система 
за покупки)_____________________________________________________________________________________________
И.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ЕЗДа
□ Н е

Оферти могат да бъдат подавани за 
53всички обособени позиции 
Пмаксимален брой обособени позиции:
I [само една обособена позиция

□Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферек т:
|~~1 Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:_____________________________________________________________
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Партида: 0БЯВЛ1ШИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
Il.g) Описание 1_________ _________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,обучение на 
персонала,гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изсл.тип CR и PACS сървър 
към нея.
Обособена позиция № : 2 1 __________________________________________________________ _________________
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 3 31 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 _____
II. 2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ „проф. д-р. Параскев Стоянов" АД - 5500 Ловеч, ул."Съйко С'ъев" №27 - 
помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
код NUTS:1 BG3 1 5 __________________________________________________________________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Избор на доставчик за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска 
апаратура - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна 
окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS 
сървър към нея, съгласно технически параметри описани в Прилсжение № 1- 
Техническа спецификация - неразделна част от Документацията е а участие.
П.2.5) Критерии за възлагане
13 Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: /  Тежест: 122»
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: /  Тежест: 1 20 
53 Цена - Тежест: 21

[~~| Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 64 00.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система 
за покупки
Продължителност в месеци: 30 или Продължителност в дни: __________
или
Начална дата:___________дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/ггтг______________________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не 53
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
или Предвиден минимален брой :__________ /  Максимален брой: 2 ___________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.ю ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  He ЕЗ
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Н е й

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог
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 
Идентификация на проекта:

Да □  Heg|

П.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност, посочена в Раздел I I . 2.6) е максималният финансов 
ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за 
обособената позиция.Оферти, надвишаващи посочената стойност, це бъдат 
отстранявани от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1
11.2.1) Наименование: 2
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съвместила с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF
Обособена позиция № : 2 2____________________________________________________________________________
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 3 31 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 _____ _________________________________________________ _______________
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ „ п р о ф . д - р . П ар ас к е в  С т о я н о в ” АД -  5500  Л о в е ч ,  у л . " С ъ й к о  С ъ е в "  №27 -  
помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
код NUTS:1 BG315_______________________________________________________________________________________
II. 2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Избор на доставчик за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, 
обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова 
тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, 
производител VILA - Италия 1999, демонтаж на наличната рентгенова тръба, 
изнасяне на демонтираната рентгенова тръба извън територията на 
МБАЛ„Проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч, съгласно технически параметри 
описани в Приложение № 1- Техническа спецификация - неразделна, част от 
Документацията за участие. __________
II. 2.5) Критерии за възлагане
13 Критериите по-долу| ~ 1  Критерий за качество -  Име: /  Тежест: 1 2 20 

|~~1 Критерий, свързан с разходи -  Име: /  Тежест: 1 20 
13 Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само з______________
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Партида: ОБЯВЛПНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

документацията на обществената поръчка____________________________________________________________
11*2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1160 0 . 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динам ична система 
за покупки
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: __________
или
Начална дата:___________дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг______________________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не БЗ
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
или Предвиден минимален брой:__________ /  Максимален брой: 2 ___________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________________________ Да Д  Не И
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да вюпочват

електронен каталог____________________________________________________________________________________
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не К1
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност, посочена в Раздел II.2.6) е максималният финансов 
ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за 
обособената позиция.Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат 
отстранявани от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1___________________________________________________________
II.2.1) Наименование: 2
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра
Обособена позиция № : 2 3______________________________________________________________________________
П.2.2) Допълнителни CPV кодове 2_____________________________________________
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Партида: ОБЯВЛ ШИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основен CPV код: 1 3 3 1 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 _____
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов" АД - 5500 Ловеч, ул."Съйко Съев" №27 - 
помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
код NUTS:1 BG315_______________________________________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Избор на доставчик за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, 
обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за 
съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение 
по трансфузионна хематология , съгласно технически параметри описани в 
Приложение № 1- Техническа спецификация - неразделна част от 
Документацията за участие.
11.2.5) Критерии за възлагане
13 Критериите по-долу

[~| Критерий за качество -  Име: /  Тежест: 1220 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: /  Тежест: 1 20 
R] Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________________________

II. 2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 134 50.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система 
за покупки
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: __________
или
Начална дата:___________дд/мм/гггг
Крайна дата: __ дд/мм/гтгг_______________________________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване Да О  Не 63
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще (5ъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
или Предвиден минимален брой:__________ /  Максимален брой: 2___________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти______________________________________________________________ Да □  Не ЕЗ
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  He KI
Описание на опциите:
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
1 IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен к а т а л о г ______________________________________________________________________________
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  He Е]
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност, посочена в Раздел II. 2.6) е максималният финансов 
ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за 
обособената позиция.Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат 
отстранявани от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие________________________________________ ____________

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1.Задължително за обособени позиции № 1, 2 и 3 - Информациите, за вписване 
на участника в търговски регистър в държавата-членка, в която е 
установен.
2.Задължително за об.позиции №1,2 и З-Участниците трябва да притежават 
валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно 
чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг 
документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 
издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се 
изисква, в случаите че участника е производител, установен нг територията 
на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ. 3.3а обособена позиция 
№ 2 - Съгласно чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената 
енергия (ЗБИЯЕ), участникът следва да притежава валидна лицеьзия за 
извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от 
Агенция за ядрено регулиране или друг еквивалентен документ, доказващ 
правото на участника да извършва горепосочените дейности.
За удостоверяване на посоченото изискване се попълва част IV, буква „а” 
от ЕЕДОП; Участникът вписва уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документите по т.1.- Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за 
Република България регистърът е „Търговски регистър” към Агеь-ция по 
вписванията. Участникът вписва орган или служба, който е издал документа, 
дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните 
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, са длъжни да предоставят информация по т.2. и т.З.. Като за 
т.2.това е информация за Валидно разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или 
еквивалентен документ за т.З. Валидна лицензия за извършване на дейности 
с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено 
регулиране или друг еквивалентен документ.
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български 
икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен 
носител на документите, посочени в т. 2. и т.З., с оглед факта, че 
регистрите са публични. Чуждестранно лице доказва изпълнението на 
изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя копия на 
притежаваните от него документи.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние________________________ ____________
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П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансоЕЮ състояние 
към участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III.1.3) Технически и професионални възможности
Г~1 Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.3а обособени позиции №1, 2 и 3 - Възложителят поставя изискване за 
изпълнението на дейностите по поръчката е необходимо участникът да 
разполага с екип от специалисти отговорни за изпълнението на поръчката.
2. За обособени позиции № 1, 2 и 3 - На основание чл. 63, ал. 1, т. 1, 
буква „б" ЗОП възложителят поставя изискване през последните 3 (три) 
години от датата на подаване на офертата, участникът да е изЕършил 
дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка и съответната обособена позиция, за която участника 
подава оферта.
3. Медицинското оборудване, предложено за доставка, да е сертифицирано от 
акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието 
им с посочените спецификации и стандарти, а именно: с Директква 93/42/ЕИО 
на Съвета.Информацията за изпълнение на изискването се декларира в ЕЕДОП, 
част IV, раздел В, т.12.; Като се опише органа/службата издаЕаща 
сертификата, валидността му, обхвата му, серийния номер.
4. Участникът да има въведена система за управление на качестЕОто по 
стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват продажба и сервиз на 
медицинска апаратура или еквивалентна система. Информацията за изпълнение 
на изискването се декларира в ЕЕДОП, част IV, раздел Г: Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП, 
Като се опише органа/службата издаваща сертификата, валидността му, 
обхвата му, серийния номер.
И други съгласно документацията за участие към настоящата обществена 
поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
1.3а об.позиции №1 и №3 - Минималното изискване към участниците е поне 
1/един/ от екипа да е обучен сервизен специалист сертифициран за 
извършване на сервизно обслужване /гаранционно и следгаранциснно/ на 
медицинското оборудване от обособена позиция № 1 и № 3. За об.позиция № 
2-Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да 
разполага с поне 2/двама/ сервизни специалисти, преминали курс при 
производителя и притежаващи валидно за срока на действие на договора 
удостоверение за извършване на дейности с източници на йонизиращи 
лъчения, издадено от компетентен орган. Съгласно чл.64 от Закон за 
безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) дейности с източници на 
йонизиращо лъчение могат да се извършват само от професионално 
квалифициран персонал, притежаващ удостоверение за правоспособност.
За удостоверяване на посоченото изискване се попълва част IV, буква „в” 
от ЕЕДОП; Участникът описва ръководният състав наличен при изпълнение на 
поръчката - с посочване на три имена, номер на сертификатите за проведено 
обучение, издадени от фирмата производител на медицинското оборудване или 
еквивалент, за обособена позиция № 2 данни за притежававаните от тях 
удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения 
или еквивалент.
Доказване : При сключване на договор се представя списък от специалисти 
включени в изпълнението на поръчката, като се представя и заверено копие 
от сертификати за проведено обучение, издадени от фирмата производител на 
съответното медицинско оборудване или еквивалент и копие на удостоверения
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за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения или 
еквивалент за обособена позиция № 2.
2. Минималното изискване, поставено от възложителя, е през последните 3 
(три) години от датата на подаване на офертата, участникът дг, е извършил 
минимум 2 (две) доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка. Информацията се посочва в Част IV:
Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 
1„б" от ЕЕДОП. В случай че доказателството за извършена доставка е 
свободно достъпно и видно от публичен регистър или еквивалент, участникът 
в същото поле вписва данни за съответния интернет адрес, регистър или 
еквивалент откъдето може да се проследят декларираните обстоятелства. Ако 
участникът не предостави информация за публичен регистър или еквивален, 
от където може да се проследят доставките с „дейност с идентичен или 
сходен предмет" на настоящата обществена поръчака, за доказвгне 
участниците представят доказателства за описаните извършена/и доставка/и 
под формата на удостоверение/ референция или друг вид докумевт, издадено 
от получателя или от компетентен орган, от който документ следва да бъдат 
видни предмета на услугата, дата на започване на дейността и срока на 
извършването й. В документа следва да се съдържа име и подпис на лицето, 
което го е издал, както и координати за връзка с него.
3. Доказване : Сертификат за СЕ-марка издаден от нотифициран срган, за 
оферираното медицинско оборудване - заверено от участника когие с гриф 
„Вярно с оригинала", ако участника не предостави информация за публичен 
регистър или еквивалент, от където може да се проследят декларираните 
обстоятелства.
4. Ако участникът не предостави информация за публичен регисттр или 
еквивален, от където може да се проверят декларираните обстоятелства, 
участника прилага заверено копие /в превод/ на сертификат
IS09001:2008/2015/ или еквивалент на името на участника.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Г~| Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална 

и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение 
|~~]Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни 

места___________________________________________________________________________________________________
III.2) Условия във връзка с поръчката 2_________________________________________
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 
□Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредбг:_________________
III.2.г) Условия за изпълнение на поръчката:
Условията за изпълнение на поръчката са описани в Документацията за
участие, публикувани в профила на купувача : http://www.mbal-
lovech.com/00732-2019-0007.htm ____________
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 IV: ПРОЦЕДУРА
IV. i) Описание____________________________________________________________
IV.1.1) Вид процедура
П  Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
ПСъстезателна процедура с договаряне___________________________________________________________________
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ПУскорена процедура 
Обосновка:

I I Състезателен диалог 
□Партньорство за иновации
ЕЗ Публично състезание__________________________________________________________________________________
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

П  Рамково споразумение с един оператор 
□Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

I IДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни кутгут ачи_____________
В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири 
години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на 
договарянето или на диалога
Г~1 Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или 

на договаряните оферти_______________________________________________________________________________
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
I IВъзлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, 

без да провежда преговори_____________________________________________________________________________
IV. 1.6) Информация относно електронния търг

□ Щ е  се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не 53
(GPA)____________________________________________________________________________________________________
ГУ. 2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профилс на купувача) 
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25.06.2019 дд /м м /гпт___________________________________________________ Местно в реме: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лл/мм/гттт______________________________________________________________________________________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1

□Английски 
И  Български 
I I Гръцки 
□Датски 
С И  стонски

□Ирландски 
П  Испански 
П  Италиански 
□Латвийски 
ПЛитовски

|~1 Малтийски 
П  Немски
□  Нидерландски
□  Полски
Г~| Португал ски

□Румънски 
□Словашки 
ПСловенски 
□Унгарски 
ПФински

□  Френски
□  Хърватски 
П  Чешки
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна д о :__________ дд/м м /гпт
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Местно време: 09:00
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.06.2019 дд /м м /гпт
Място: МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД, 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев №  27, ет.2, административна 
част, Библиотеката на МБАЛ АД Ловеч
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
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представители на средствата за масово осведомяване съгласно чл.54 ал.2 от 
ППЗОП.________________________ ________________________________

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______________________
VI. 1)  И н ф орм ац ия о тн осн о  п ери од и ч н ото  възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да О  Не БЯ
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
I |Ще се прилага електронно поръчване 
I |Ще се използва електронно фактуриране
□ Щ е  се приема електронно заплащане___________________________________________________________________
VI.3) Допълнителна информация: 2
1. Документацията за участие в процедурата е безплатна, като се предоставя 
пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.mbal- 
lovech.com , /Рубрика - Обществени поръчки / .
2. Допълнителна информация, както и разясненията на Възложителя по 
документацията ще бъдат своевременно публично оповестени в интернет 
страницата на МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов" АД, гр.Ловеч на Интернет адрес: 
www.mbal-lovech.com , /Рубрика - Обществени поръчки/.
3.Обявлението е изпратено по електронен път и е осигурен пълен достъп до 
документацията в профила на купувача www.mbal-lovech.com /Рубрика - 
Обществени поръчки/.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 
217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 
- 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или 
трета страна;
3. 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 
118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.В
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посочените случай, при установяване на едно от условията Възложителят ще 
отстраняваот участие, участник при когото са налице условията за 
това.Участник може да бъде отстранен, и когато са налице и 
обстоятелствата по чл.55 от ЗОП.
При подписване на договора за обществена поръчка, определеният ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ще представя документ за внесена гаранция за изпълнение, в размер на 2% 
от прогнозната стойност на договора в една от следните форми: 1. парична
сума, която се внася по сметката на МБАЛ АД-Ловеч в банка Общинска банка 
АД - Ловеч, сметка BG77SOMB91301032718201, код SOMBBGSF 
2. банкова гаранция с валидност най-малко 1/един/ месец след изтичане 
срока на действие на договора в полза на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов"АД- гр.Ловеч, ул."Съйко Съев"№27, ЕИК 110503990, ИН по ДДС: 
BG110503990. 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
на отговорността на изпълнителя.
Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определели от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции. 
Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат отстранявани от участие 
в процедурата.
Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. 
Съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП възложителят е посочил това 
обстоятелство в обявлението и е предвидил в проекта на договор клауза за 
отложено изпълнение. В този случай, всяка от страните може да поиска 
прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен 
срок от сключването му.
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminScpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация :
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби свързани с настоящата процедура се подават съгласно 
сроковете по чл.197 от ЗОП.

чл.196 от ЗОП в
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Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държа:за:

Телефон:

Електронна поща:
__

Факс:

Интернет адрес (URL): i s r
f/ o  f  ПппФ IV? \  I t »

V I.5) Дата на изпращане на i
Дата: 03/ 06/2019 дд /м м /птг

Ш |
1 mil

Възлагащият орган/възложи1
на Евро!

си отговор:

20

21

с^з£? гарантиране на спазване на законодателството 
чки приложими закони.

необходимомоля, повторете 
в приложимите случаи 
ако тази информация е известна 
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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