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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20180227-00502-0047(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения

Решение номер: Р-130   От дата: 06/03/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1041 от дата 06/03/2018
Коментар на възложителя:
Доставка на оловни листи за лъчезащита

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-н Николай Николов - Ръководител 
Направление „МДМТ и ИО“

052 302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
7
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
Доставка на оловни листи за лъчезащита

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Във връзка с разширяване дейността на Клиниката по нуклеарна медицина и 
метаболитна терапия на МБАЛ „Света Марина” ЕАД и съвместното с МУ-Варна 
„Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ възлагане на открита процедура по 
реда на ЗОП с предмет: „Доставка на модулна радиосинтезна система за 
продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 
68, генератор на Галий 68 и консумативи за синтез на радиофармацевтици“ 
е необходимо осигуряването на лъчезащитата на обекта, в който ще бъде 
инсталирана апаратурата, предмет на съвместната обществена поръчка, 
посредством закупуването на оловни листи. Необходимите количества и 
дебелини оловни листи за лъчезащита са, както следва: 1) оловни листи с 
дебелина 1 мм и размери 2х1 м - 70 м² - не по-малко от 805 килограма; 
2)оловни листи с дебелина 2 мм и размери 2х1 м - 10 м² - не по-малко от 
228 килограма; 3)оловни листи с дебелина 4 мм и размери 2х1 м - 137 м² 
- не по-малко от 6 260 килограма; 4) оловни листи с дебелина 5 мм и 
размери 2х1 м - 215 м² - не по-малко от 12 250 килограма. Количествата 
оловни листи са определени в зависимост от нуждите на Възложителя. 
Доставката на оловните листи ще се извърши франко склад на МБАЛ „Света 
Марина” ЕАД, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 
№1. Оловните листи трябва да са в съответствие с европейските стандарти 
за съответния вид стока. Оловото трябва да бъдe доставено в подходяща 
опаковка, която да предпазва материалите от повреда при транспорт и 
съхранение. Доставката следва да бъде съпроводена със следните 
документи: декларация за съответствие; сертификат за качество по 
евронорма. Срок на изпълнение до 4 седмици, считано от датата на 
подаване на писмена заявка от Възложителя. Срок и начин на плащане - 20 
% от дължимата сума авансово при поръчка, в срок до 3 дни от заявката, 
а останалите 80 % - до 3 дни след заявяване на готовност за експедиция 
на оловните листи. Всички останали условия за участие в обществената 
поръчка са подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена 
на брокера, представляващ Възложителя на "Софийска стокова борса" АД. 
На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът за доставка на оловните 
листи се сключва по правилата на съответната борса. При подписване на 
борсовия договор крайният продавач представя на избрания от Възложителя 
брокер документи съгласно изискванията на чл. 58 от ЗОП.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
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критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) 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:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Съгласно чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Възложителят не разделя 
поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и 
съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се 
извършва от един доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 116666.67 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на 
ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, 
публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване 
на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и 
постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на 
договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на 
договор за доставка. Съгласно чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79 ал. 
1, т. 7 ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез 
пряко договаряне, когато предмет на поръчката е доставка на стока, 
която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на 
Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът 
на процедура на пряко договаряне в настоящия случай се обуславя от 
прогнозната стоност и обстоятелството, че оловните листи, предмет на 
настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП, съгласно Постановление №191/29.07.2016 г. на Министерски 
съвет (ПМС), изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 
99/13.12.2016 г. на ДВ., което дава право на възложителя да открие 
процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП, за сключване на договор 
за доставка на стоките. Субектите на обществени поръчки могат да 
доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в ПМС №191 от 
2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, 
ал.1, т.7 ЗОП. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва 
на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за 
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стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и 
на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на 
борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане 
на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. В тази връзка 
възложителят има сключен договор за борсово представителство за 
възлагане на поръчка по реда на чл.182, ал.1 ЗОП, на основание чл. 79, 
ал. 1, т. 7 ЗОП, за осъществяване на сделки за покупко-продажба на 
стоки на „Национална стокова борса” АД, което облекчава и ускорява 
провеждането на процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)
На основание чл. 64, ал. 1  ППЗОП, във връзка с чл.65, ал.1 ППЗОП, не 
се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Критерий за оценка: "Най-ниска цена".
Код, съгласно класификатора на ОП (CPV): 14712000 - Олово

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 дневен 
срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на пряко 
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06/03/2018 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Марта Александрова Дракова

VIII.2) Длъжност:
Директор „Икономически дейности“, упълномощено  лице  по чл. 7, ал. 1 
ЗОП, съгласно Заповед № Р-355 от 11.05.2016 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
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