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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:

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: 05-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 02/05/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1601 от дата 02/05/2018
Коментар на възложителя:
Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за 
нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - 
гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
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
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
40000Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва: 
1.Доставка на ново непрекъсваемо захранващо устройство UPS със статичен 
байпас SBCB и ръчен байпас MBCB, както и отделно стоящи акумулаторни 
батерии („Система/та”);
2.Системата да се предлага като компактна, готова за инсталалиране 
модулна система;
3. Демонтаж на съществуващата в Клиниката непрекъсваема токозахранваща 
система, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на новата 
Система;
4.Гаранционно поддържане на Системата за срока на договора (евентуална 
подмяна при проява на дефект). 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 31154000
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РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 09/05/2018 дд/мм/гггг Час: 16:30

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://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4374 
2.Общи изисквания към Системата: 
2.1.Да се предлага като компактна,готова за инсталиране,модулна 
система;
2.2.Да осигурява трифазно електрозахр.на потребителите;
2.3.Да предпазва консуматорите от вс.импулсни и др.видове смущения в 
елек.мрежа;
2.4.Да е  оборудвана с класификация за „VFI”(независими от напрежението 
и честотата на вход.захранване)двойно преобразуване на ел.енергия 
според стандарт за съответствие на устройството IEC62040-3 или 
еквивалентен;
2.5.Динамич.характеристики на изход.напрежение на Системата да 
отговарят на „Клас 1“ от стандарт за съответствие на устройството 
IEC62040-3 или еквивалентен.Това означава,че при промени на режима на 
работа(нормален/на батерии)или при стъпаловидно натоварване с линеен 
или нелинеен товар,изход.напрежение остава в стойностите,дефинирани в 
стандарта;
2.6.Дизайнът на системата да отговаря на тех.стандарти на Европейския 
съюз и МЕК или еквивалентни;
2.7.Да е подготвена за вход на силовите кабели отдолу.
3.Възложителят  отстранява от процедурата участник,за когото са налице:
2.1.Основанията по чл.54,ал.1,т.1-5 и т.7; 
2.2 Основанията по чл.107 ЗОП:
-т.1 който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка;
-т.2 а)който е предст.оферта,която не отговаря на предв.обявените 
условия;
-т.3който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или 
чиято оферта не е приета,съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
-т.4 участници, които са свързани лица. 
2.4.Нацонални основания:
2.4.1.Осъждания за престъпления по чл.194 – 208,чл.213а–217,чл.219–252 
и чл.254а–255а и чл.256-260НК(чл.54,ал.1,т.1ЗОП); 
2.4.2.Нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63, ал.1 или 
2,чл.228,ал.3 от КТ(чл.54, ал.1,т.6 ЗОП)
2.4.3.Обстоятелството по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
2.4.4.Наличието на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;
3.Ср.на валидност на офертите-3 мес.,счит.от датата на крайния срок за 
получаване на оферти.
4. Критерии за подбор на участниците:
4.1.Годност(правоспособност)за упражняване на проф.дейност-Възлож.няма 
поставени изисквания по отношение на годност (правоспособност) за 
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упражняване на проф.дейност.
4.2. Икономическо и финансово състояние - Възложителят няма поставени 
изисквания по отношение на икон.и фин.състояние на участниците.
4.3.Технически и професионални способности:
За изпълнението на предмета на общ.поръчка,участниците следва да 
разполагат с правоспособни тех.лица,както следва:
4.3.1.по отношение на монтажа и въвеждането в експлоатация на Системата 
следва да притежават удостоверение за III квалиф.група по 
електробезопасност при работа с напрежение до 1000 V,издадено от 
лиценз.организация;
4.3.2.по отношение на гаранц.поддържане и сервизирането на Системата 
следва да са преминали техн.курс на обучение и да са сертифицирани за 
сервиз на предложената Система;
Мин.изискване,поставено от Възложителя е участниците да разполагат с 
поне едно техн.лице с необх.проф.квалификация. Възложителят не поставя 
изискване лицето,което ще монтира и въведе в екслоатация Системата и 
лицето,което ще отговаря за гаранц.поддържане на Системата да са 
различни,стига да отговарят на поставени от Възложителя критерии за 
подбор. 
Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при условията на 
чл.67,ал.5 и ал.6 ЗОП, като се представят копия на притежаваните 
документи,посочени в част ІV,Раздел „В“,точка 6 от ЕЕДОП,освен в 
случаите,когато информацията е видна от публ.регистър,посочен при 
попълване на ЕЕДОП.
5.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. 
6. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 10.05.2018г. в Пресцентър 
на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес:гр. Варна,бул. 
„Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 02/05/2018 дд/мм/гггг

УНП: 70e91659-37d8-43f8-9a07-d7dcd4f5b231 3


