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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Обект, предмет и описание на поръчката. 

 Обект на поръчката: е доставка по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП. 

Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на медицинско оборудване за 

детско отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали". 

Описание на поръчката: Обществената поръчка включва доставка и монтаж на 

медицинско оборудване за нуждите на детско отделение към МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр. Кърджали подробно описани по вид и количество в 

техническата спецификация.  

 

1.4. Прогнозна стойност на поръчката: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 56 000,00 

(петдесет и шест хиляди лева) лева без вкл. ДДС. Посочената прогнозна 

стойност е максималния финансов ресурс на Възложителя по обществената 

поръчка. 

Участник, който в ценовото си предложение е предложил по - висока обща цена 

за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие в обществената 

поръчка. 

 

1.5. Срок за изпълнение на поръчката:  до 45 (четиридесет и пет) календарни 

дни, считано от получаване на възлагателното писмо за извършване на 

доставката по сключения договор.  

 

1.6. Място за изпълнение на поръчката: помещенията в детско отделение в 

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали, бул. "Беломорски " №53, етаж 

7. 

 

1.7. Срок на валидност на офертата: Валидност на офертата  91 (деведесет и 

един) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 

 

1.8. Подаване на оферти 

Офертата, поставена в запечатана непрозрачна опаковка с посочен предмет на 

поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен 

адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. "Беломорски" № 53 в указания в обявата 

срок и час. 

Отварянето на получените оферти ще се извърши на публично заседание, което 

ще се проведе на 10.03.2020г. от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на 

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали. 

По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват 

участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, 

съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

 

1.9. Съдържание на офертата: 

 Опис на представените документи - образец №1; 

 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – образец №2;   

 Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3; 

 Ценово предложение - образец №4; 
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1.10. Разглеждане на получените оферти: Разглеждането на получените 

оферти се извършва съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и  Вътрешните 

правила за управление на цикъла на обществени поръчки в МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр.Кърджали. 

 

1.11. Обособени позиции и варианти:  
Поръчката не е разделена на обособени позиции. 

Не се допускат варианти в офертите. 
Участниците задължително оферират комплексно поръчката (всички 

номенклатурни редове) При некомплексно офериране участниците ще бъдат отстранени от 

участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.  

 

1.12. Схема на плащане  

За изпълнение на обществената поръчка  възложителят   заплаща на изпълнителя 

договорената цена 100 % (с думи: сто процента) в срок от 30 (тридесет) дни след 

представяне на следните подписани документи кумулативно: 

 Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването с всички   

окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и   

експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на 

датата на  доставка на  апаратурата; 

 Протокол за монтаж на доставеното оборудване, подписан от двете Страни или 

упълномощени от тях лица на датата на монтаж на оборудването; 

 Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или 

упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити; 

Плащанията по договора за изпълнение на обществената поръчка се извършват в 

лева по банков път на посочена от изпълнителя банкова сметка. 

 

 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

2.1. Технически спецификации и количества на медицинско оборудване за 

детско отделение. 

 

1. Механично болнично легло – 24 бр. 

-     да има 2-секции  

            -     да е с фиксирана височина: 50 см (±2 см)  

-     механично регулиране на наклона на главата чрез ръчна манивела 

-     Стабилна метална конструкция, подматрачна рамка от правоъгълна решетка 

- да има 4 бр. колела с Ø минимум 125 мм 

- странични омекотители - 4 бр. 

- Размери : 205 х 92 см (±3 см) 

- товароподемност: не по-малко от 145 кг. 

- комплектация с матрак с височина не по-малко от 12 см., от материя, лесна 

за почистване и дезинфекция 

- възможност за избор на цвят 

 

2. Детско болнично легло – 15 бр. 

-     тип кошара  

            -     размери: 100 х 65 х 100 см (±3 см) 

            -     фиксирана височина 
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            -     метална конструкция, праховобоядисана 

            -     наличие на странични прегради с възможност за регулиране 

            -     с 4 бр колела с диаметър 100 мм 

- комплектация с матрак 

- възможност за избор на цвят 

 

3. Матрак за детско болнично легло – 3 бр. 

- С размери 125 х 65 см. (±3 см) 

- Височина на матрака не по-малка от 12 см. 

- От водонепропусклива, устойчива материя, подходяща за влажна 

дезинфекция 

 

4. Шкафче болнично прикреватно – 30 бр. 

- Метален корпус 

- С едно чекмедже, заключващо се 

- Вътрешен метален рафт с перфорация за по-добра вентилация 

- Държач за хартия 

- На колела с диаметър не по-малко от 50 мм 

- Размери: 47 х 45 х 80 см. (±3 см) 

- възможност за избор на цвят 

 

5. Медицинска кушетка за преглед – 2 бр. 

- Да бъде с две секции – повдигаща се секция за главата 

- С метална основа 

- Тапицерията да е от изкуствена кожа, подлежаща на мокра дезинфекция 

- Възможност за избор на цвят на тапицерията 

- Размери: Дължина: 180 см. (± 5 см.) 

- Ширина:    60 см. (± 5 см.) 

- Височина:  60 см. (± 5 см.) 

 

6. Медицински шкаф за банки – 1 бр. 

- изработен от метал 

- две секции: горна секция – стъклени врати – 3 рафта; 

- долна секция - метални врати – 1 рафт 

- възможност за заключване и на двете секции 

- размери: ширина – 70 см. (± 5 см.) 

- дължина – 35 см. (± 5 см.) 

- височина – 170 см. (± 5 см.) 

 

7. Медицински шкаф за лекарства – 2 бр. 

- изработен от метал 

- две секции: горна секция – стъклени врати – 3 рафта; 

- долна секция - метални врати – 1 рафт 

- възможност за заключване и на двете секции 

- размери: ширина – 70 см. (± 5 см.) 

- дължина – 35 см. (± 5 см.) 

- височина – 170 см. (± 5 см.) 

 

8. Медицински шкаф за инхалатори – 1 бр. 

- изработен от метал 

- две секции: горна секция – стъклени врати – 3 рафта; 
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- долна секция - метални врати – 1 рафт 

- възможност за заключване и на двете секции 

- размери: ширина – 70 см. (± 5 см.) 

- дължина – 35 см. (± 5 см.) 

- височина – 170 см. (± 5 см.) 

 

9. Стойка за инфузии – 10 бр. 

- Стойка от неръждаема стомана 

- Мобилна конструкция, на колела 

- Основа от висококачествена черна пластмаса 

- 4 бр. куки за закачане 

- С възможност за регулиране на височината на стойката 

 

10. Апаратна количка за ЕКГ – 1 бр. 

- с 2 плота, 1 чекмедже 

- корпус на количката от ПДЧ 

- с метална конструкция 

- подвижна на колела със спирачки;  

- Размери (ШхДхВ): 60х45х75 см.  (± 5 см.) 

 

11. Медицинска везна с ръстомер – 1 бр. 

- Капацитет  - минимум 150 кг. 

- Деление -  500 гр. 

- Височина на измерване: от 85 до 210 см. (± 5 см.) 

- CE декларация (III); 

 

 

2.2. Изисквания към медицинското оборудване 

2.4.1. Оферираното от участниците оборудване следва да отговаря на 

изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); 

2.4.2.  Оферираното оборудване следва да има ЕС декларация за 

съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на 

чл. 14 и чл. 15 от ЗМИ; 

2.4.3. Оферираното оборудване трябва да бъде произведено съгласно 

изискванията на EN ISO 13485:2003 или еквивалентен; 

2.4.4. Оферираното оборудване следва да бъде ново, неупотребявано, 

непреработено.  

2.4.5. Окомплектоването на доставеното оборудване  следва да включва 

всички компоненти, кабели и принадлежности, необходими за 

правилната му работа. 

 

2.3. Каталози, проспекти, технически спецификации 

Оферираното оборудване трябва да отговаря напълно на изискванията на 

възложителя. За целта е необходимо участникът да представи оригинални каталози, 

проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друга документация 

с цел сравняване на характеристиките на оборудването с изискванията на възложителя. 

Представените проспекти, каталози, брошури и технически спецификации от 

производители задължително се представят на български език – във формата на 

оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия.  

Те са неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката 

и представляват Приложение № 1.  
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От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между 

декларираната фирма производител и оферираното оборудване. Номера на страницата 

посочен в Приложение №1 към Техническото предложение, трябва да бъде проследим в 

материалите,  приложени от участника.  

Непредставянето на документи по т. 2.5., доказващи съответствието на 

оферираното оборудване с изискванията на възложителя, посочени в т. 2.1. 

„Технически характеристики и функционални изисквания“ е основание за отстраняване 

на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

2.4. Оборудването предмет на поръчката следва да бъде предложена за доставка 

от производителя или от упълномощено от него лице, което да има право да я предлага, 

продава, доставя, монтира и въвежда в експлоатация на територията на Република 

България.   

2.5. Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от 

приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или 

приложенията към него, не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

2.6. Ако техническото предложение от офертата на участник не съдържа някое 

от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на 

изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-

нататъшно участие, тъй като е представил оферта, неотговаряща на това предварително 

обявено условие. 

 

2.7. Срокове 

2.7.1. Срок за доставака на оборудването. 

Срокът за доставка е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от 

получаване на възлагателното писмо за извършване на доставката по сключения 

договор.  

 

2.3.3. Срок за монтаж и пускане в експлоатация. 
Срокът за монтаж на доставеното оборудване  е не повече от 5 (пет) календарни 

дни след доставката.  

 

2.3.4. Гаранционен срок.  

Гаранционният срок на доставеното оборудване  не може да е по-малък от 12 

(дванадесет) месеца, като този срок започва да тече от датата на подписването на 

приемо-предавателния протокол за монтажа. 

Участникът, определен за изпълнител следва да осигури гаранционно 

обслужване на предлаганото оборудване  в предложения от него гаранционен срок. 

Гаранционното обслужване на доставеното оборудване, през времето в което е в 

гаранционен срок се осъществява от сервизните специалисти при максимално време на 

реакция, предложено от участника, но не по-вече от 72 часа от съобщаване на проблема, 

в работните дни на седмицата. 

Изпълнителят трябва да бъде напълно отговорен за всички гаранционни 

задължения в рамките на посоченият гаранционен срок и да покрива всички 

компоненти на доставеното оборудване. 

Гаранцията трябва да покрива: 

 ремонта на всички установени повреди на оборудването и на 

компонентите към него и подмяна на дефектирали части и/или 

компоненти с нови; 
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 отстраняване на възникнали неизправности, дефекти и функционални 

откази; 

 оказване на техническа помощ и консултации. 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Лично състояние на участниците 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на информацията в образец №2. 

3.1.1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП – информацията се посочва в 

Част II Основания за отстраняване от образец №2. 

3.1.2. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство: 
 за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 

освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 

 участници, които са свързани лица. 

 участници, които подлежат на отстраняване на осн. 69 от Закона за   

противодействие на корупцията и за отнемана на незаконно 

придобитото имущество; 

В случай че изброените в настоящата точка национални основания за 

отстраняване не са налице по отношение на даден участник - информацията се 

посочва в Част II Основания за отстраняване, Специфични национални 

основания за отстраняване от образец №2 се посочва отговор „НЕ“. В случай, 

че е налице основание за отстраняване от изброените по-горе, съответният 

участник посочва отговор „ДА“ и попълва информацията за приложимото 

специфично основание за изключване и предприетите мерки.  

 

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП , във връзка с чл. 77 от ЗМИ, възложителят 

поставя изискване участникът да притежава за срока на действие на договора: 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на 

Република България или съгласно законодателството на друга държава членка 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е 

издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или 

друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 

издаден от компетентен орган на съответната държава – информацията се 

посочва в Част III Критерии за подбор, Раздел А Годност, т.2 от образец №2 ; 

2. Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на 

държавата, в която е установен - информацията се посочва в Част III Критерии 

за подбор, Раздел А Годност, т.2 от образец №2; 

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 

регистърът е „Търговски регистър“.   

  

3.2. Икономическо и финансово състояние 

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 
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3. 3. Технически и професионални способности 
 Участникът в процедурата трябва да разполага с квалифициран персонал, 

който да извършва сервиз и гаранционно обслужване на оферираното 

оборудване. Минимално изискване: Участникът да разполага поне с едно 

лице – техник медицинска апаратура или лице, притежаващо 

професионална компетентност, относима към предмета на поръчката. 

Сервизните специалисти следва да са преминали обучения или 

квалификация за извършване на ремонт на оферираното медицинско 

оборудване или на сходно с предмета на поръчката - информацията се 

посочва в Част III Критерии за подбор, Раздел В Технически и 

професионални способности, т.5 от образец №2. 

 Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството 

с обхват сходен с предмета на настоящата процедурата. Минимално 

изискване: Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на 

качеството по стандарт EN ISO 9001:20015 или еквивалентен, с обхват 

сходен на предмета на настоящата обществена поръчка -  информацията 

се посочва в Част III Критерии за подбор, Раздел В Технически и 

професионални способности, т.9 от образец №2. 

Забележка: Под „сходен предмет" се разбира такъв, който включва доставка, монтаж 

и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и/или медицинско оборудване. 

 

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта 

при критерий „най-ниска цена“ – обща стойност за изпълнение на поръчката 

без вкл.ДДС. Избраният критерий за възлагане се прилага само по отношение на 

офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в 

обществената поръчка и отговарят на обявените от Възложителя критерии за 

подбор. 

 

 

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 Преди сключване на договора, Възложителя изисква от участника, определен за 

изпълнител да: 

 изпълни задължението си по чл.112, ал.1 от ЗОП като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

както следва: 

  а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП  - свидетелство/а за 

съдимост; 

          б) списък на квалифицирания персонал, който ще изпълнява поръчката, 

както и документи, които доказват професионаната компетентност  на лицата; 

в)  заверено копие „вярно с оригинала" на валиден към датата на подаване 

на офертите сертификат за съответствие на системите за управление на качеството на 

участника със стандарта EN ISO 9001:20015 или еквивалентен, с обхват сходен на 

предмета на настоящата обществена поръчка; 

 

Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
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Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3 (три) % от стойността на 

договора за обществена поръчка без вкл. ДДС.  

Съгласно чл. 111, ал. 5  от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Гаранцията по т. „б“ или т.“в“ може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант.  

 Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
 


