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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20180904-00502-0040(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________ ________ дд/мм/гггг
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
7. Електроинженерство
Решение номер: Р-548 От дата: 14/09/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-3162 от дата 14/09/2018
Коментар на възложителя:

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за
нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна
диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

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
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
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
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Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги
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Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: ______________

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
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

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

Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за
нуждите на „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна
диагностика в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
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 „Ангиографска лаборатория“ към Клиника по образна диагностика в УМБАЛ
„Света Марина“ ЕАД е инсталирана медицинска апаратура, която изисква
висока категория на осигуреност и качество на подаваното
електрозахранване. За гарантиране на непрекъсваемост и стабилни
параметри на подаваната към медицинската апаратура електроенергия е
необходимо да се монтира нова статична непрекъсваема токозахранваща
система UPS.
Предмет на поръчката включва:
1.Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS със
статичен байпас SBCB, ръчен байпас с външно табло, както и отделно
стоящи акумулаторни батерии („Система/та”);
2. Системата да се предлага като компактна, готова за инсталалиране
модулна система;
3. Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Системата;
4. Гаранционно поддържане на Системата за срока на договора (евентуална
подмяна при проява на дефект).
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
(брой)
техническата спецификация
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)
ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

(брой)
(брой)
(брой)

Да

Не

Да

Не

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
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Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.
Мотиви: Предметът на обществената поръчка е свързан с доставката на
ново непрекъсваемо захранващо устройство (UPS). Възлагането на
отделните действия, включени в предмета на поръчката на различни
изпълнители би създало технически и организационни затруднения за
Възложителя.
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
55833.33

Валута:

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

BGN
Да

Не

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. Процедурата се
открива на основание чл. 21, ал. 16, т. 2 от ЗОП - не се смята за
разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки
с индентичен или сходен предмет, които не са били известни на
възложителя към момента,в който са стартирали действията по възлагане
на предходна обществена поръчка с такъв предмет. На 02.05.2018 г. в
АОП с номер 9075544 е обявена процедура по реда на чл. 187 от ЗОП
събиране на оферти с обява със сходен предмет на доставка, а именно
„Доставка на ново непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за
нуждите на Клиника по нуклеарна медицина в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр. Варна, на стойност 36 500,00 лв без ДДС. Това налага процедурата да
бъде открита по реда на чл. 178 от ЗОП, а именно „публично състезание“.
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)
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
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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.Общи изисквания към Системата:
1.1.Да се предлага като компактна, готова за инсталиране модулна
система;
1.2.Да осигурява трифазно електрозахранване на потребителите;
1.3.Да предпазва консуматорите от всички импулсни и други видове
смущения в електрическата мрежа;
1.4.Да е оборудвана с класификация за „VFI” (независими от напрежението
и честотата на входното захранване) двойно преобразуване на
електрическата енергия според стандарт за съответствие на устройството
IEC62040-3 или еквивалентен;
1.5.Динамичните характеристики на изходящото 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, изходящото напрежение остава в стойностите,
дефинирани в стандарта;
1.6.Дизайнът ѝ да отговаря на техническите стандарти на Европейския
съюз и на МЕК или еквивалентни;
1.7.Да е подготвена за вход на силовите кабели отдолу.
2.Общи изисквания към функциите на Системата:
2.1.Системата да се състои от :
2.1.токоизправител с входен изолационен трансформатор;
2.2.зарядно устройство с ток на заряд не по-малко от 100А и да
осигурява зареждане на регулируем брой клетки;
2.3.инвертор, управляван с ШИМ (PWM) и изходен филтър;
2.4.статичен автоматичен байпас;
2.5. вграден ръчен байпас MBCB за сервизни цели;
2.6. мрежова SNMP карта за мониторинг и контрол по Ethernet 10/100/1000
мрежа с възможност за WEB интерфейс за достъп и дистанционен
мониторинг по MODBUS over IP;
2.7. два броя сигнални изхода със сух контакт 220V, 1A, чрез които да
се сигнализира отдалечено режим на работа на батерии.
2.8. външно табло с ръчен байпас и автоматични предпазители на входа и
изхода на Системата.
Тези основни компоненти следва да може да се допълват и с други
необходими елементи за регулиране и контрол, дисплеи и диагностични
уреди.
При възникване на смущения в захранващата мрежа, извън зададените
параметри, захранването на консуматорите следва да продължава без
прекъсване, като се използва електроенергията, съхранена в
акумулаторните батерии.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне
на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП). В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в
които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за
компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната
държава, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
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. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване
на процедурата.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
14/09/2018 дд/мм/гггг

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 УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
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