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ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00494
Поделение:_________
Изходящ номер: 979 от дата 15/ 09/2017 
Коментар на възложителя:
0 0 4 9 4 - 2 0 1 7 - 0 0 2 2

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЕЗ Публичен
ПСекторен______________________
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛ ЕАД 8 3 1 6 0 5 8 0 6

Пощенски адрес:
Бяло море № 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1527 BG
Лице за контакт: Телефон:
Румяна Доганова 02 9432106
Електронна поща:
dogovori@isul.eu

Факс:
02 9432279

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil па kupuvacha.htm

РАЗДЕЛ II: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II л) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки под уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):
Q0494-20i7-0022(nnnnn-yyyy-xxxx)_____________________________________________________________
11.2) Обект на поръчката
Г~1 Строителство _______^Доставки____________________ [~| Услуги______________________
11.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
Предмет на възлагане на обществената поръчка е „Доставка на 
специализирана медицинска апаратура за нуждите на УМВАЛ „Царица Йоанна 
— ИСУЛ" ЕАД по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 —
„Апаратура за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 — срезов
Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо" с 
динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с 
диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на 
гърди под ултразвуков контрол"; Обособена позиция № 2 — „Апаратура за 
Отделение по обща и клинична патология — Напълно отворена автоматична 
система за първични антитела и визуализация с напълно отворен протокол 
за работа"; Обособена позиция № 3 — „Апаратура за Спешно отделение - 
Автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и 
антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология с 
флуоресцентно отчитане"
(както е посочено в оригиналното обявление)____________________________________________________
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РАЗДЕЛ III: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ_____________________

III. t) Информацията се отнася за:
□  Цялата обществена поръчка
65 Една или повече самостоятелно обособени позиции____________________________________________
(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:
Обособена позиция № 1 — „Апаратура за Клиника по образна диагностика, 
включваща: 64 — срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова
система тип „С-рамо" с динамичен плосък детектор за съдови процедури; 
Автоматизиран скенер с диагностична функция за сканиране и придобиване 
на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол"
III. ц) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за 
временна мярка "Спиране на процедурата":
63 Решение за откриване
□  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Г~1 Действие/бездействие на възложителя________________________________________________________

ГУ: Дата на изпращане на настоящата информация______________________________

Дата: 15/ 09/2017 дд/мм/гггг___________________________________________________________________
V: Възложител
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