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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с

предмет

„Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR е висока 

чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и 

клетъчно базирани биомаркери при туморни, вирусни, патогенни и имунни 

заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

гр. София 
2019 г.

Документацията за участие е изготвена в съответствиес нормите на Закона за 
обществените поръчки и е одобрена с Решение № РД-03 -  26/31.05.2019 г.

http://www.isul.eu/


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез публично състезание с предмет

„Доставка на платформа за провеждане на дигитален емулсионен PCR е висока 
чувствителност за ранно откриване и мониторинг на свободно циркулиращи и 

клетъчно базирани биомаркери при туморни, вирусни, патогенни и имунни 
заболявания за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

I. Решение за откриване на процедурата - Решение № РД - 26/31.05.2019 г.
II. Обявление за обществената поръчка

III. Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката. Изисквания към 

изпълнението на поръчката
IV. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние и 

съответствието им с критериите за подбор. Основания за отстраняване

V. Критерий за възлагане

VI. Указания за подготовка на офертата

VII. Разглеждане на офертите

VIII. Договор за обществена поръчка

IX. Приложения:

1. Приложение № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация

3. Приложение № 2 A-Таблица за съответствие

4. Приложение № 3 - Ценово предложение

X. Проект на договор

XI. Техническа спецификация




