
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ

З А П О В Е Д

№ ^ S 8 oj 30.05.2019 година

На основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка 
на фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за 
Отделение по трансфузионна хематология, фабрично нова CR система с пълна окомплектовка 
за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова 
рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, 
производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика към МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“

НАРЕЖДАМ:

I. Да се подготви и публикува публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за 
обществените поръчки спредмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка на фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология, 
фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания 
тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов 
апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение 
по образна диагностика към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч 

1 .Предметът на обществената поръчка е :
Избор на доставчик за доставка на нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с 
вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология, фабрично нова CR система 
с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към 
нея и фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия 
Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика към 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, съгласно Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация, неразделна част от настоящата документация. В това число всички дейности по 
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка.

2. Описание:
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка 
на фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост .500 литра за 
Отделение по трансфузионна хематология, фабрично нова CR система с пълна окомплектовка 
за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея и фабрично нова 
рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, 
производител VILA -  Италия 1999 за Отделение по образна диагностика към М5АЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, съгласно Техническата спецификация -  Приложение №1.

Изпълнението на поръчката обхваща :
1. Доставка на CR система с PACS сървър към нея, рентгенова тръба и хладилник за съхранение 
на кръв и кръвни продукти - нови, недемонстрационни, неупотребявани, придружени с 
оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация - в оригинал 
и с превод на български език. вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за 
експлоатация, гаранционна карта;
2. Извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на 
производителя;
3. Извършване на пусков качествен контрол;
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4. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата. Изпълнителят поема 
гаранционното обслужване на доставената апаратура за срок минимум, както следва :

•  обособена позиция № 1 - Фабрично нова CR система с пълна окомплектовка 
за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея 
- 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускането и в 
експлоатация.

•  обособена позиция № 2 - Фабрично нова рентгенова тръба съвместима с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  
Италия 1999 - 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за 
пускането и в експлоатация.
Изпълнението на поръчката включва дейности по демонтаж на наличната 
рентгенова тръба, изнасяне на демонтираната рентгенова тръба извън 
територията на МБАЛ„Проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч, доставка и 
монтаж на нова и извършване на всички настройки и пускане в експлоатация 
на рентгеновия апарат.

•  обособена позиция № 3 - фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна 
хематология - 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за 
пускането и в експлоатация.

Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка задължително оферират и 
доставят разрешена за употреба Медицинска апаратура, наричана за краткост „апгратура” или 
„апарат”, на територията на Република България, по реда на Закона за медицинските изделия 
/ЗМИ/. Предлаганият апарат трябва да отговаря на всички поставени за него изисквания в 
Техническата спецификация, да притежава всички необходими обозначения, маркировки и други 
данни, в съответствие с действащото в страната законодателство и да е придружен от всички 
необходими документа, съгласно изискванията на българските и съответните международни 
норми и стандарта.

3. Срок за изпълнение на поръчката и срокове при техническа неизправност на 
доставената апаратура:

Срок за изпълнение на поръчката - Срок предложен от участника , но не повече о т :
- 30 календарни дни считано от Възлагателно писмо от Възложителя след сключване на 

договора за обществена поръчка до датата на техническо изпитване на апаратурата/пусков 
качествен контрол/, съгласно изискванията на производителя на доставената и монтирана 
апаратура.

- Срок за изпращане на сервизните специалисти за установяване на появили се повреди 
-  не може да е по дълъг от 24 часа. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в 
доставената аппаратура от Възложителя и приключва с подписване на протокол.

- Срок за отстраняване на повреди -  не може да е по-дълъг от 1/един/ ден или 24 часа 
след констатирането на проблема. При необходимост от поръчка на резервни части, избраният 
Изпълнител своевременно трябва да уведоми Възложителя.

4. Предлагана цена: Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката в 
български лева без включен ДДС.
Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката в български лева без включен ДДС. 
Предлаганата цена следва да бъде твьрда, крайна цена в левове, която не подлежи на промяна 
за срока на действие на договора и включва всички разходи, данъци, такси, транспорт, мита и др 
/включително пълната стойност на всички нейни възли, детайли, кабели, аксесоари и др./. 
Цената следва да включва всички разходи на изпълнителя за доставка на медицинската 
апаратурата,

Прогнозна стойност:
Обща прогнозна стойност на поръчката е 71450.00 /седемдесет и една хиляди четиристотин 

и петдесет лева и 00 ст./ лева без ДДС*, както следва :
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•  Обособена позиция № 1 - 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 -  с обща 
прогнозна стойност -  46 400.00 /четиридесет и шест хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ 
без ДДС.

•  Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съЕместима 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 -  11 600.00 
/единадесет хиляди и шестотин лева и 00 ст./ без ДДС.

•  Обособена позиция № 3 - 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 -  
13 450.00/тринадесет хиляди хиляди четиристотин и петдесет лева и 00 ст./ без ДДС. 
*Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции. 
Оферти, надвишаващи посочената стойност по обособена позиция позиция, 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.

б.Начин и срок на плащане:
5.1. За обособени позиции № 1 - Разсрочено плащане -  I - ва вноска - авансово 40 % в три 

дневен срок от датата на Възлагателно писмо от Възложителя: II -ра вноска 60 % - в 10 дневен 
срок след доставка на фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея и подписване на приемно-предавателен 
протокол от двете страни за доставена, монтирана, настроена и изпитана медицинска апаратура.

5.2.3а обособена позиция от № 2 до № 3 включително - Плащането се извършва до 10 
(десет) дни, считано от датата на издаване на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя и 
доставяне на медицинското оборудване и подписване на приемно-предавателен протокол от 
двете страни за доставена, монтирана, настроена и изпитана медицинска апаратура.

Плащанията ще се извършват в лева, чрез банкови преводи, съобразно кгаузите на 
проекто-договора, приложен към настоящата документация.

5.3. Начин на финансиране и плащане
Финансиране на поръчката - Финансовите средства за заплащане на доставките са 

целева субсидия за капиталови разходи, отпуснати от Министерство на здравеопазването.
6. Място на изпълнението:

МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  5500 Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27 -  помещение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Правно основание за откриване на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 176 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. За 
нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по 
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

8. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката:
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Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата 
спецификация и не са налице условията за провеждане на някоя от останалите процедури по 
ЗОП, поради което е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по 
предвидения в ЗОП ред за публично състезание, на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

9. Обособени позиции:
Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции.

10. Срок на валидност на офертите :
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със 

срок на валидност най-малко 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.

11 Участниците трябва да са вписани в търговски регистър в държавата-членка, в която е 
установен.

‘ Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е 
„Търговски регистър" към Агенция по вписванията.

12. 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 на територията на Република България съгласно чл.77, 
ал.2 от ЗМИ.

13. За обособена позиция № 2 - 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, издадена от Агенция за ядрено регулиране или 
друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва горепосочените 
дейности.

14. За 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.

За обособени 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 следгаранционно/ на медицинското оборудване от обособена 
позиция № 1 и № 3.

За обособена 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.

15. 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 извършил дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на 
настоящата обществена поръчка и съответната обособена позиция, за която участника подава 
оферта.

„Идентични” са доставки, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ.
„Сходни” са доставки, извършвани в други лечебни заведения, регистрирани по ЗЛЗ и/или 

обредни домове.
Минималното изискване, поставено от възложителя, е през последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата, участникът да е извършил минимум 2 (две) доставки с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
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15. Медицинската апаратура, предложена за доставка, да е сертифицирана от 
акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените 
спецификации и стандарти, а именно: с Директива 93/42/ЕИО на Съвета.

16. Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандарт БДС 
EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват продажба и сервиз на медицинска апаратура или еквивалентна 
система.

17. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо 
или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП, 
ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

18. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта.

19. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно къ м обявените 
от възложителя условия.

20. Документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документи 
издадени на друг език задължително да се съпровождат от превод на български език заверен от 
участника.

21. На основание чл.101, ал.13 от ЗОП, когато обществената поръчка има обособени 
позиции, условията по чл.101, ал. 8 -11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

22. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от 
участника, или от упълномощен от него представител -  лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес МБАЛ „проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД, ул.Съйко Съев № 27, Административна част, ет. 2, стая № 27.

23. Документите свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 
непрозрачна ОПАКОВКА, върху която се посочват:

23.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

23.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс и електронен адрес;
23.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо -  и обособените позиции, за 

които се подават документите.
24.3а провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава Комисия. 

Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. 
Назначаването на Комисията, за извършването подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите се извършва по реда на чл.51-61 от ППЗОП.

II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение -  юрист, главен счетоводител, икономист обществени поръчки, заместник директор 
по икономическите дейности, експерт стопански дейности, началник Отделение по 
трансфузионна хематология, началник Отделение по образна диагностика л системни 
администратори към МБАЛ «проф.д-р.Параскев Стоянов»АД Лове

Изпълнителен директор на МБАЛ «проф.д-р.Параскев Стоянов»А
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