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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: от 11.04.2018Г.]

Възложител: Диагностично-консултативен център-Александровска ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 05580 

; Адрес: гр. София, 1431, ул. Свети Георги Софийски №1 
! Лице за контакт Д-р Чавдар Еленков, дм 
Телефон: 02/ 9230815 
E-mail: dkc_alexandrovska_dm@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не_____

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Закупуване и доставка на оборудване за диагностика с 

1 възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на ДКЦ 
„Александровска“ ЕООД“

, Кратко описание: Настоящата поръчка е за закупуване и доставка на оборудване за 
: диагностика с възможност за телемедицински преглед на изследванията за нуждите на 
j ДКЦ „Александровска“ ЕООД. Изискванията и техническите параметри са описани в 
I посочената в документацията за участие техническа спецификация.
Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация 
експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на Оборудването.

Място на извършване:, гр. София 1431, ул. "Св. Георги Софийски" № 1.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 60 000

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

I Номер на обособената позиция: [ ]
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Наименование: [.......]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците следва да не са налице 

: обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т.7 от ЗОП. Участниците представят с офертата 
| декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП, съгласно приложените в документацията за 
участие образци.
Към момента на сключване на договор, участникът определен за изпълнител представя 
документи, удостоверяващи декларираните от него обстоятелства.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците следва да 
притежават разрешение да извършват търговия на едро с медицински изделия.
С офертата участниците представят документ, удостоверяващ правото им да извършват 
търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските 
изделия - заверено копие.

Икономическо и финансово състояние: не

Технически и професионални способности:
1. Участниците следва да са изпълнили доставки, еднакви или сходни с предмета и 
обема на поръчката, осъществени през последните три години считано от датата на 
подаване на офертата.
2. Предложената апаратура следва да притежава декларация за съответствие на 
медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с приложенията към нея, 
съставена от производителят или от неговият упълномощен представител.
3. Предложената апаратура следва да притежава Сертификати, удостоверяващи 
съответствие й с изискванията на европейските стандарти за произход и качество -  СЕ

; марка.
4. Въведена система за управление на качеството на участника (ISO 9001:2008, БДС EN 
ISO 9001:2008 или еквивалент).
5. Техническите лица за изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания:
Изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета и обема на поръчката, осъществени 
през последните три години считано от датата на подаване на офертата.
Техническите лица за изпълнение на поръчката - минимум 2 лица.

За доказване на съответствието си с изискванията на възложителя, с офертата 
участниците представят:
1. Списък на изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

I  обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка.

*Под сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират доставки 
на медицинска апаратура, а с обема - като количество.
2. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 
ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият 
упълномощен представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на
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‘ български език;
3. Сертификати, удостоверяващи съответствие на апаратурата с изискванията на 
европейските стандарти за произход и качество -  СЕ марка - копие, придружено с 
официален превод на български език, ако е на чужд език.
4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 
качеството -  (ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент) на участника за 
въведена Система за управление на качеството -  копие, придружено с официален превод 
на български език, ако е на чужд език.
5. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. В 
списъка се посочват данни за документи, удостоверяващи образованието и 
професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
поръчката - дипломи, сертификати за обучение, издадени от фирмата производител на 
съответната апаратура, еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

| защитени работни места__________________________________________________

Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Гаранционен срок]

[Предложена цена]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [18.04.2018 г.]

Срок на валидност на офертите:
: Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2018 г.]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19.04.2018 г.]

Място на отваряне на офертите: Администрацията на ДКЦ "Александровска" ЕООД

Тежест: [20] 
Тежест: [80]

Час: (чч:мм) [16:30] 

Час: (чч:мм) [16:30] 

Час: (чч:мм) [13:00]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
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европейските фондове и програми: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект с референтен № 2123 
„Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно 
социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” 
(Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB 
Area’s deprived communities) c акроним ,,Equal2Health” и договор за субсидия № 
B2.9a.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество 

j “Гърция -  България 2014 -  2020” (1NTERREG V -  A Greece -  Bulgaria 2014 -  2020)
Друга информация:
За участие в настоящата обществена поръчка, участниците трябва да представят 
следните документи:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В 
описа участникът следва да опише всички представени от него документи и 
информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден в 
последователност съгласно описа.
2. Данни за участника, включващи:
2.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
2.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от П1130П (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки) -  съгласно приложен образец.

! 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОГТ (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от 
Закона за обществените поръчки) -  съгласно приложен образец.
5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП -  съгласно приложен образец.
6. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по- 
кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за 
получаване на офертите.
7. Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора.
8. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с 
медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от 
участника копие.
9. Списък на изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка.
*Под сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират доставки на 
медицинско Оборудване, а с обема - като количество.
10. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от 
ЗМИ с приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият

: упълномощен представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на 
български език.
11. Сертификати, удостоверяващи съответствие на Оборудването с изискванията на 
европейските стандарти за произход и качество -  СЕ марка - копие, придружено с 
официален превод на български език, ако е на чужд език.
12. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 
качеството -  (ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент) на участника за 
въведена Система за управление на качеството -  копие, придружено с официален превод 
на български език, ако е на чужд език.
13. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. В
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списъка се посочват данни за документи, удостоверяващи образованието и 
професионалната квалификация па лицата, които ще отговарят за изпълнение на 
поръчката - дипломи, сертификати за обучение, издадени от фирмата производител на 
съответната Оборудване, еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение.
14. “ Предложение за изпълнение на поръчката” съдържащо:
-  Нотариално заверен документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 
офертата, не е законният представител на участника;
-  “ Предложение за изпълнение на поръчката” по образец на възложителя.
-  Оторизационно писмо на участника от производителя на оборудването, или от 
оторизиран негов представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно 
обслужване на територията на Р България -  копие на оригинала, придружено с превод на 
български език.
-  Каталог на производителя на предлаганата Оборудване, от който да са видни 
характеристиките на Оборудването и техническите параметри -  оригинал, придружен с 
превод на български език.
15. „Предлагани ценови параметри” на участника по образец на възложителя.

Дата на настоящата обява
j Дата: (дд/мм/гггг) 11.04.2018 г.
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