
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roptaaop.ba . e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00494 
Поделение: 
Изходящ номер: 1179 от дата 04/11/2014 
Коментар на възложителя: 

А О П 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД 
Адрес 
ул."Бяло море"№8 
Град Пощенски код Страна 
София 1527 България 
Място/места за контакт Телефон 
Сектор ДДП 02 9432106 
Лице за контакт (може и повече от едно лице' 
Румяна Доганова 
E-mail Факс 
dogovori@isul.eu 02 9432279 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.isul.eu 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.isul.eu 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
Щ Строителство ^[Доставки Q Услуги 
Кратко описание 
„Доставка на оборудване и обзавеждане за Клиника по медицинска 
онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД" 

Поръчката включва две обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „Доставка на медицинско оборудване за 
манипулационна станция, работна станция за камина и камина за 
подготвяне на цитостатици с размери и параметри съгласно 
техническата спецификация" 
Обособена позиция № 2: „Доставка на болнично легло с матрак с 
размери и параметри съгласно техническата спецификация, в 
комплект с подвижна масичка за хранене, на колелца, за да може 
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да влиза под леглото" 
Участниците могат да оферират по отделни обособени позиции или 
за всички позиции. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 33192000 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 

Прогнозна стойност 
(в цифри): 62000.00 Валута: BGN 

Място на извършване 
ул." Бяло море" № 8 код NUTS: 

BG411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър. 
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1, букви „а-д" от ЗОП. 
3. Нотариално заверено копие от валидно разрешение от ИАЛ за 
търговия на едро с медицински изделия. 
4. Оригинални оторизационни писма от производителите/официалните 
представители, издадени на името на участника за извършване на 
продажба, монтаж, и гаранционно и извънгаранционно сервизно 
обслужване на медицинското оборудване/обзавеждане, предмет на 
процедурата, придружени с официален превод на български език. 
5.Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 
(или еквивалент) с обхват предмета на поръчката - внос, 
дистрибуция и сервиз на медицинско оборудване, на участника -
заверено копие. 
6.Валидни сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 
или ISO 13485:2003 (или еквивалент) на производителите на 
предлаганото оборудване - заверени от участника копия. 
7.Валидни сертификати за СЕ марка - заверени от участника 
копия /където е приложимо/. 
8.Декларация за наличие на сервизна база за извършване на 
гаранционното и извънгаранционното сервизно обслужване на 
предложеното оборудване на територията на Република България. 
9.Оригинален каталог на производителя, от който да са видни 
всички технически и функционални характеристики и опции за всяко 
едно изделие, който да включва и снимков материал на 
предлаганите изделия. 
* В каталога не трябва да бъдат посочвани цени. В случай че 
оригиналният каталог на производителя включва цени, то те трябва 
да бъдат заличени от участника 
10.Детайлни чертежи и схеми на предложеното 
оборудване /обзавеждане - където е приложимо. 
11.Протоколи от изпитания и анализни сертификати за доказване на 
негоримост, антибактериалност и устойчивост на механични и 
химични влияния на материалите, от които е произведено 
предложеното оборудване /където има посочено изискване за тези 
характеристики/. 
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12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане 
условията на проекта на договора, и валидност на офертата. 
13. Техническо предложение, съдържащо и срок за доставка и 
гаранционен срок. 
*Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 60 дни, считано 
от датата на подписване на договора. 
**Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол. 
14. Ценово предложение. 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена Шикономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 17/11/2014 дд/мм/гггг Час: 12:00 

Европейско финансиране Да • Не Е 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Цялата документация и всички разяснения и становища относно 
постъпили запитвания по настоящата публична покана ще бъдат 
публикувани в Профила на купувача на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" 
ЕАД - www.isul.eu, раздел Публични покани. 

Р А З Д Е Л IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 17/11/2014 дд/мм/гггг 

УНП: 779105Ь4-3797-41Л -Ь279-е44Ш>21 Ье746 3 

http://www.isul.eu

