
Партида: 00883ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 01-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 23/04/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00883
Поделение: ________
Изходящ номер: 153 от дата 23/04/2018
Коментар на възложителя:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова многофункционална 
ултразвукова система за нуждите на ДКЦ Света Марина ЕООД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ДКЦ „Света Марина“ ЕООД 103761353
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Габриела Иванова - Счетоводител 052 302947
Електронна поща: Факс:
dkc_svetamarina@abv.bg 052 300262
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.dkc-svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://dkc-svetamarina.com/index.php?go=t&id=13

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
70000Предмет на поръчката

В предмета на поръчката се включват:
1.1.доставка на нова многофункционална ултразвукова система за нуждите 
на ДКЦ „Света Марина” ЕООД – гр. Варна (Оборудване/Оборудването );
1.2.монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Оборудването;
1.3.първоначално обучение на медицинския персонал на лечебното 
заведение за работа с Оборудването;
1.4.гаранционно поддържане на Оборудването за срока на действие на 
договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33112000
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/05/2018 дд/мм/гггг Час: 16:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
1.Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила 
на купувача на интернет адрес:http://dkc-svetamarina.com/index.php?
go=t&id=67.
2. Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени 
позиции.
3. Фин. ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до 
нейната прогнозна стойност. Участник, оферирал по-висока цена ще бъде 
отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
4.Предлаганото Оборудване следва да е ново, неупотребявано и 
неизползвано за демонстративни цели;
5.Срок за доставка, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и 
обучение на персонала - до 30 дни след писмена заявка;
6.Монтажът, настройката, въвеждането в експлоатация, обучението на 
персонала и гаранц. поддържане на Оборудването следва да се извършат от 
техн. лица, к. притежават съответните квалификация и опит. 
7.Гаранционен срок на Оборудването- не по-малко от 18 месеца, считано 
от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация. 
8.В рамките на гаранционния срок Изпълнителят следва да отстранява със 
свои сили и средства вс. повреди по Оборудването, съгласно предложените 
гаранц. Усл-я и Техн. Предл. за изпълнение на поръчката.
9.Възложителят  отстранява от процедурата участник,за когото са налице:
9.1.Основанията по чл.54, ал.1,т.1-5 и т.7.Липсата на обстоятелствата 
по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 ЗОП се декларира от лицата,к. представляват 
участника. Когато участникът се представлява от повече от 1 лице обст-
вата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5ЗОП се декларират от лицето, к. може 
самостоятелно да го представлява;9.2.Възложителят отстранява от участие 
в процедурата участник и при наличие на някое от осн-ята по чл. 107 
отЗОП;9.3.Националните основания за отстраняване са:
9.3.1.наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС;
9.3.2.наличието на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
10. Срок на валидност на офертите - 3 месеца, считано от датата на 
крайния срок за получаване на оферти.
11. Критерии за подбор на участниците:
11.1.Годност(правоспособност) за упражняване на проф.дейност-участникът 
следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия 
на територията на РБ, изд. от ИАЛ или др. док., по преценка на 
участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с 
медицински изделия на територията на Република България, издадени от 
компетентен орган на съответната държава.
11.2.Иконом.и финансово състояние-възложителят няма поставени 
изисквания.
11.3.Техн.и проф.способности- Възложителят поставя изискване участникът 
да разполага с лица с определена проф. компетентност, относима към 
предмета на поръчката. Те следва да притежават съответните квалификация 
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и опит.Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да 
разполага с:11.3.1.поне едно лице, отговарящо за монтажа, настройката и 
въвеждането в експлоатация на Оборудването;11.3.2. поне едно лице, 
отговарящо за първоначалното обучение на медицински персонал на 
възложителя за работа с Оборудването;11.3.3. поне едно лице, отговарящо 
за гаранционното поддържане на Оборудването. Възложителят не поставя 
изискване гореизброените лица да са различни.
12.За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета 
на трети лица, и/или да използват подизпълнители.
13.Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията 
на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа 
на критерий най-ниска цена.
14.Офертите ще бъдат отворени в 09:00 часа на 03.05.2018 г. в ДКЦ 
„Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна,бул. „Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/04/2018 дд/мм/гггг
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