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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
20180807-00502-0052(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
50. Медицинска техника

Решение номер: Р-492   От дата: 16/08/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2740 от дата 16/08/2018
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, 
собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

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.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 от 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

УНП: 9bde6a7d-e35f-44b5-a163-683f2a23b38a 1



Партида: 00502 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Отбрана Социална закрила
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
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
Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, 
собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години 

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.
В предмета на поръчката се включва извършване на дейности по 
извънгаранционно, абонаментно сервизно обслужване на медицинска 
апаратура, собственост на възложителя. 
Дейностите по сервизното обслужване включват:
1.1. Профилактика и проверка на технико-експлоатационните 
характеристики на медицинската апаратура. Профилактиката следва да се 
извършва периодично съгласно изискванията, установени от производителя 
на медицинската апаратура, но не по-малко от два пъти годишно.
1.2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на 
експлоатация на медицинската апаратура;
1.3. Настройка и калибриране на медицинската апаратура, в съответствие 
с техническите изисквания на производителя й.
Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка и не 
е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Предметът на обществената поръчка се разделя на 40 самостоятелно 
обособени позиции. 
Обособена позиция с номер 31 включва в себе си шест отделни 
номенклатурни единици, представляващи една обособена група. Участието 
за всички номенклатурни единици, включени в групата е задължително. 
Оценката ще се формира комплексно - на база сумата от стойностите на 
всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай 
че участник не оферира някоя от номенклатурните единици, включени в 
обособена позиция с номер 31, същият ще бъде отстранен от по-нататъшно 
участие в поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
Всяко заинтересовано лице може да участва за една, за няколко или за 
всички обособени позиции.  
Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, 
които ще се възложат на един изпълнител.
Не се допуска представяне на варианти в офертата

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)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)
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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):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 816799.47 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)
Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят 
техническите спецификации и прогнозната стойност. Не са налице условия 
за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или 
процедура на договаряне – с обявление или без обявление. С цел 
осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за 
възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда 
на чл. 73, ал. 1 ЗОП, а именно открита процедура.

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)

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
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
1.Доп.изискв:1.1.макс.ср.,в к. серв.спец.следва да се яви на място при 
мед.апар.е до 24 ч., сч.от ч.на пост.на з-вка за рем.1.2.Макс.ср.за 
диаг.и отст.на възн.проб.до 24 ч.,сч. от явяв.на серв. спец.на място 
при мед.апар.1.3.При необх.от дост.на рез.части ср.за отстр.на 
възн.проб.се удълж.с ср.на дост.на рез. части.1.4.В случ.,при к.се 
налага да се подм.рез.части,изп.следва да изготви подр.писм.оферта с 
точно опис.,парам.,цени, гар. ср. и ср.за дост.на необ.рез.части и да я 
пред.на възл. за одобрение.1.5.Отстр.на възн. проблем се извършва по 
местоп.на мед.апаратура.В случай,че проб.не може да се отстрани на 
място и се налага трансп.на апаратурата или на части от нея до 
серв.база на изпълн.- след съгласие на възл.и подп.на съот.приемо-
пред.протоколи.В този случай трансп. разходи са за сметка на 
изпълнителя.1.6.При невъзм.за отстр.на възн.проблем,изп.следва писм.да 
уведоми възл., като му посочи прич.за това.Страните подписват двустр, 
серв. прот.В случай че отстр.на проблема е обект.невъз.,изпъл.следва да 
представи мотивирано писм.предл.за бракуване на мед.апарат.Считано от 
подп. на .серв.прот.,в к. е отбелязано, че повредата е неостранима 
поради липса на съотв.рез.части и/или пълната амор-я.Сч.от датата на 
сервиз.протокол следва да не се начислява такса за абон.обслужване 
пропорционално за остатъка от ср.на действие на договора.1.7.Изпъл.се 
задъл.да извършва вс.актуал-и на апаратурата,изисквани от фирмата - 
произв., като тази дейност освен в серв.протокол, се регис.и в 
тех.паспорт на апарата.1.8.Изпълн.следва да извършва проф. на 
мед.апаратура,вкл.проверка на тех-експл.харак-ки на апаратурата,в обем 
и обхват,в съотв.с изис-та на произв.на апаратурата и действ.разпоредби 
за к-во и безоп.експл. на мед.апаратура.1.9.Проф.следва да се извършва 
периодично съгл.изис-та установ.от произв., но не по-малко от 2 пъти 
год.1.10. След всяка изпъл.заявка за ремонт или проф.се съставя 
серв.протокол.1.11.Участн.,избран за изпълнител на договор по конкр.ОП, 
е необх.да води досие на мед.апаратура.В досието се вписва инф-я за 
извър.профилактика/ремонт.Данните,впис.в досието,следва да отгов.на 
данните, посочени в сервиз. протокол по т. 1.10.Вс.досие следва да се 
съхр.по местопол.на мед.апаратура,за която се отнася.1.12.Проблем по 
мед.апаратура се счита за отстранен при постигане на указаните от 
произв.на апаратурата параметри.1.13.Серв.обслужване и проф.на 
мед.апаратура следва да се извършва в раб.време на възл.или след предв. 
съгл. м/у възл. и изпълн. и в извънраб.вр.1.14.Участн.избран за 
изпълн.следва да организира на вс.6 мес.обуч.на персонала за безопасна 
работа с апаратурата.1.15 Серв. Обслужв. на мед. апарат.следва да се 
извършва от лице/а, притеж. док.за преминато обучение за сервизиране. 
1.16 В тех.си пред-я участ.следва да представят документ за 
оторизация/отор.писмо или др.екв.документ по преценка на 
участника,доказв.че участникът има правото да сервизира мед. 
апаратура,за съотв.ОП за к. подава оферта.
2.Възл.изисква от опр.изп.да предостави гаранция за изпълнеие за ср.на 
действие на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС.
3.Съгл.чл.67,ал.4 ЗОП участ.подават електронен ЕЕДОП.Указания за 
попълването му са предоставени в Документацията към обществената 
поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
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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. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за 
откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16/08/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.

VIII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
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