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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Дом за медико социални грижи за деца Свети 000692207
Иван Рилски
Пощенски адрес:

ул. Мала планина № 36
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1407

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Таня Христова

+359 898643844

Електронна поща:

Факс:

dmsgd_ivanrilski@abv.bg

+359 29621445

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.dmsgdivanrilski.org.
Адрес на профила на купувача (URL):

http://dmsgdivanrilski.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%
d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://dmsgdivanrilski.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%
d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/#1470580535243-d36d0e22-7b04
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
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
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

I.5) Основна дейност
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Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

ОБОРУДВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДМСГД „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

33100000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители,
който да достави, монтира/инсталира, тества, въведе в експлоатация
оборудване за високо-специализирана рехабилитация, кинезиотерапия и
осигуряване на достъп по първата обособена позиция, както и доставка на
оборудване за физиотерапевтична работа с деца по втората обособена
позиция, да направи минимум едно задължително обучение на персонала на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определен да работи с доставената нова техника и другите
апаратура/оборудване/артикули/стоки/продукти/обзавеждане - предмет на
договора за всяка една от двете обособени позиции поотделно.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
159533.03
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
2
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Оборудване за високо-специализирана рехабилитация, кинезиотерапия и
осигуряване на достъп
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
51410000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33196200
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33155000
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

в Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски“, гр. София, ул. „Мала
планина” № 36 и офиса/офисите на изпълнителя.
код NUTS:¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на настоящата обособена позиция предвижда доставка,
монтаж/инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация на оборудване за
високо-специализирана рехабилитация, кинезиотерапия и осигуряване на
достъп, както следва:
Легло Бобат – двупозиционно с хидравлика1
Рехабилитационен ъглов стол за деца с увреждания1
Сензорол топки4
Комплект терапевтични валяци комплект от 3 бр2
Гимнастически дюшек6
Терапевтичен стол и вертикализатор за деца с увреждания – електрически1
Шведска стена2
Терапевтична призма с отвори за краката4
Детски тренажор с електронно управление за пасивно и активно движение
на горен и долен крайник1
Тактилна пътека Терасензо6
Активити бол топки4
Проходилка за деца с увреждания с опори за гърдите и таза2
Стълба за рехабилитация под ъгъл 90 градуса1
Уред за психомоторика за деца над 3 години1
Уред за психомоторика с изразен игрови елемент1
Джънгъл бол топки4
Табло на ДЕЖ1
Тактилна стена с визуални стимули1
Стълбищна платформа за хора с увреждания 1
Стълбищна платформа за хора с увреждания 1
Цветна подложка1
Фиброоптично килимче1
Фиброоптичен водопад1
Фиброоптичен комплект за таван1
Цялостен модул за водна кула с мехурчета1
Прожектор с цветни колела с ефекти1
Лазерен прожектор със звезди1
Управляващи бутони1
Безжичен приемник1
Музикални стъпки1
Топка Дракон2
СПА звуци с аромат3
Резонансен мек модул - кит1
Уред за активна мобилизация на раменна става1
Апарат за активна мобилизация на глезенна става1
Статичен вертикализатор за деца с увреждания1
Модулна седалка от пяна за деца с увреждания с дървена база с колела1
Огледала Флат10 кв м
Освен това в предмета на позицията е включено и едно задължително
обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определен да работи с доставената
нова техника и другите
апаратура/оборудване/артикули/стоки/продукти/обзавеждане, цитирани погоре.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
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:
118251.68
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 40
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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

Не

проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван
Рилски“
II.2.14) Допълнителна информация:

проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван
Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична
работа за деца от 0 до 7 години, финансиран по Финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Норвежки финансов
механизъм 2009-2014 г., Министерство на здравеопазването, Програма BG07
„Инициативи за обществено здраве“

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Оборудване за физиотерапевтична работа с деца
2

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
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Допълнителен CPV код: ¹ ²
Основен CPV код: ¹
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33100000
____
33150000
____
51410000
____
33196200
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

в Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски“, гр. София, ул. „Мала
планина” № 36 и офиса/офисите на изпълнителя.
код NUTS:¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на настоящата обособена позиция предвижда доставка,
монтаж/инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация на оборудване за
високо-специализирана рехабилитация, кинезиотерапия и осигуряване на
достъп, както следва:
Апарат за електролечение с ниско и средночестотни токове, ултразвукова
и комбинирана терапия и електродиагностика1
Апарат за ултразвукова терапия с две сонди Честота на ултразвуковите
колебания 1 и 3 MHz1
Апарат за нискочестотна магнитотерапия с 4 броя индуктори1
Консумативи за апарат за електролечение с ниско и средночестотни
токове, ултразвукова и комбинирана терапия и електродиагностика,
пригодени за кърмачета и деца50
Парафинова вана с термостат, настолен модел, 1
Консумативи за парафинова вана6 - Парафинова смес 12 кг. и 2 - Филио за
парафинова смес - 10 ролки
Вана за подводен душов масаж с параметри, подходящи за деца1
Масичка за апарати1
Медицинска кушетка2
Шкаф с плот1
Шезлонг за баня за деца с увреждания1
Освен това в предмета на позицията е включено и едно задължително
обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определен да работи с доставената
нова техника и другите
апаратура/оборудване/артикули/стоки/продукти/обзавеждане, цитирани погоре.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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:
41281.35
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 40
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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

Не

проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван
Рилски“
II.2.14) Допълнителна информация:

проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван
Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична
работа за деца от 0 до 7 години, финансиран по Финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Норвежки финансов
механизъм 2009-2014 г., Министерство на здравеопазването, Програма BG07
„Инициативи за обществено здраве“

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.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:

Участникът за една или за двете позиции трябва да има регистрация в
регистъра по чл. 81 от Закона за медицинските изделия като физическо
или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или
по законодателството на друга държава членка или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия
на едро с медицински изделия от Изпълнителна агенция по лекарствата на
Република България (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да
търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на
съответната държава. В случай на участие на обединение, което не е
юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на
обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението са ангажирани с доставката на оборудване.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се
доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от
поръчката, които са им възложени ще доставят оборудване.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този
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критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А
„Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване.
• Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на
Република България от Изпълнителна агенция по лекарствата на Република
България - (заверено копие).
• В случай, че участникът не е вписан в регистъра по чл. 81 от Закона
за медицинските изделия като физическо или юридическо лице, на което е
издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ, то
същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с
условията за вписване в регистъра и с условията за получаване на
разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителна
агенция по лекарствата на Република България, отговаря на тях и ако
бъде определен за изпълнител се задължава при подписване на договора за
обществената поръчка да представи изисквания по настоящата точка
документ, удостоверяващ правото му да търгува на едро с медицински
изделия.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се
представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Неприложимо.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2
от ЗОП: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се
представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6
от ЗОП: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е
посочена професионална компетентност на лицата.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се
представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат EN
ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,
с предметен обхват в областта на доставката на оборудване или
еквивалентен, участниците представят: валиден сертификат за система за
управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент
или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, с предметен обхват в областта на доставката на оборудване
или еквивалентен - (заверено копие).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се
представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите
се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на
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подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е
създаден или е започнал дейността си да е изпълнил поне една дейност доставка с предмет, идентичен или сходен с този на съответната
обособена позиция, за която участва. Под „идентични или сходни с тези
на поръчката дейности - доставка” за първата обособена позиция се имат
предвид доставки, свързани с оборудване за рехабилитация и
кинезиотерапия. Под „идентични или сходни с тези на поръчката дейности
- доставка” за втората обособена позиция се имат предвид доставки,
свързани с оборудване за физиотерапевтична работа с хора.
Когато се участва едновременно и за двете обособени позиции участникът
следва да докаже опит в изпълнението както на доставка, свързана с
оборудване за рехабилитация и кинезиотерапия, така и на доставка,
свързана с оборудване за физиотерапевтична работа с хора.
2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката, независимо дали се участва
за една или и за двете обособени позиции:
Минималният брой лица от персонала са 3 (трима) – ръководител и двама
ключови експерти (едно лице не може да заема повече от една позиция от
експертния състав):
1. Ръководител на екипа
Изисквания за професионална компетентност: Висше образование,
магистърска или бакалавърска степен или еквивалент по специалности в
една от следните области: технически науки; инженерни науки; медицинска
техника; кинезиотерапия; физиотерапия; информационни и/или
комуникационни технологии; икономика или друга еквивалентна област,
както и професионален опит по специалността най-малко 5 години.
2. Ключов експерт 1: „Оборудване“:
Изисквания за професионална компетентност: Да притежава опит - участие
в реализирането/изпълнението/последващото поддържане на най-малко една
поръчка/доставка/договор за доставка на оборудване за физиотерапевтична
работа с хора или за рехабилитация или за кинезиотерапия или еквивалент
през последните 3 години.
3. Ключов експерт 2: Координатор
Изисквания за професионална компетентност: Висше образование,
„магистър” или „бакалавър“ в науки от областта на висше образование:
„Социални, стопански и правни науки“ съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.
и/или икономика и/или технически науки и/или инженерни науки и/или
медицинска техника и/или кинезиотерапия и/или физиотерапия и/или
информационни и/или комуникационни технологии или еквивалент), както и
професионален опит: работа, свързана с участие в
реализирането/изпълнението/последващото поддържане на най-малко една
поръчка/доставка/договор за доставка на оборудване за физиотерапевтична
работа с хора или за рехабилитация или за кинезиотерапия или
еквивалент.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванята се
прилагат за обединението като цяло. При посочване на участие с
използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от
подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват. При подаване на офертата Участникът следва да предостави
изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) и 6 от ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната
информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които
участникът доказва поставените изисквания и документите се представят
от тези членове.
Останалата информация продължава в раздел VI.3) "Допълнителна
информация" от настоящото обявление.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
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
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ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.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 разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое
от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1,
т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на
посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че
същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни
поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с
доставка на оборудване, както и монтаж, инсталация и въвеждане в
експлоатация за него, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка
относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата
участник, за когото са налице посочените основания ако представи
предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за
доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира
неговата надежност.
ІІІ.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
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
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
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)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
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Ще 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
(GPA)

Не

IV.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 профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13.01.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.01.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 11:00

Място: зала в сградата на Дома за медико социални грижи за деца Свети Иван Рилски, град София,
п. к. 1407, ул. Мала планина № 36
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
представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква
нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

1. Минимални изисквания за технически и професионални възможности
продължение:
3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството или еквивалент или други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с
предметен обхват в областта на доставката на оборудване или
еквивалентен.
Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по
стандарт EN ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или
от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
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организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в
състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването
за сертификация може да бъде осигурено от един или повече от
партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване
на обединението по отношение на дейностите, свързани с доставка на
оборудване.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването за
сертификация се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и
дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности,
свързани с доставка на оборудване.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата
информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.
2. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на
3 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от
следните форми: а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя или в). застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. При гаранция-парична
сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN
BG05UNCR76303100113069, BIC: UNCRBGSF при Банка: УниКредит Булбанк АД.
Срок на валидност-20 календарни дни след крайната дата за приключването
на договора, която крайна дата съвпада с приемането на крайните
продукти: доставеното, монтирано, тествано оборудване и осъщественото
задължително обучение на персонала на възложителя, определен да работи
с доставената нова техника и други артикули от възложителя с
подписването на констативния и окончателния протоколи. С договора е
предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото
плащане, което в размер до 40 % от стойността на договора, когато
такова е поискано от Изпълнителя. ДДС не се покрива с тази гаранция за
аванса.
Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на
аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на
предмета на поръчката.
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:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

УНП: 970d70fe-4099-43a2-abe7-8df6a9f421a4
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Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23.12.2016 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
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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