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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 1260 от дата 12/03/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АД

Адрес
бул.България №234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003 РБългария

Място/места за контакт Телефон
"МБАЛ-ПЛОВДИВ" АД-ет.15,ст.31-

деловодство

032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Наташа Бечирова,Рангел Христов

E-mail Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на 1 /един/ брой,фабрично нова автоматична машина за 

проявяване на рентгенови филми

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33111300
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1/един/ брой

Прогнозна стойност

(в цифри): 15000   Валута: BGN

Място на извършване

Фотолабораторията на отделението по образна диагностика ,находяща  

се в сградата на МБАЛ ПЛОВДИВ АД,гр.Пловдив,бул.БЪЛГАРИЯ  

№234

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
 Технически изисквания за доставката:

-Производителност на предлаганата машина не по-малко от 120 

филма на час,при формат 35х43 см.

-Възможност за работа с всички видове и чувствителности филми.

-Наличие на автоматични антиоксидантен и антикристализационен 

режим.

-Наличие на автоматичен икономичен режим-"Готовност".

-Възможност за бърза смяна на режима на работа от страна на 

песонала,чрез минимум три програми.

-Автоматично добавяне на регенерати/проявител и фиксаж/,чрез 

сензорно измерване площа на филма.

-Възможности за корекция на параметрите на проявителният 

процес ,с цел покриване на сенситометричните и денситометричните 

криви на рентгеновият филм.

-Предлаганата машина трябва да е с конструкция и габарити,даващи 

възможностиза монтаж и експлоатация в условията на досега 

съществуващата  фотолаборатория на Възложителя,без да се налага 

извършване на  строителни реконструкции на същата. Кандидатите 

задължително трябва преди подаване на офертата да е извършил 

оглед на помещението.

-Предлаганата машина трябва да претежава сертификат за 

съответствие с европейските стандарти/СЕ марка/.

-Пълна техническа и сервизна документация на английски или 

немски език,както и ръководство за работа с машината на 

български език.

Изисквания към кандидатите:

-Да отговарят на условията визирани в чл.47 и чл.48 от  ЗОП за 

участие в обществена поръчка.

-Избраният за изпълнител кандидат при сключването на договор 

трябва да представи документи издадени от компетентните органи 

за липса на обстоятелствата визирани в чл.47 ал.1,т.1,както и да 

представи декларация за липса на обстоятелствата по ал.5 от ЗОП.

-Избраният за изпълнител е длъжен в срок до 30 (тридесет) дни, 

считано от денят на сключване на договор да извърши доставка на 

машината.

- Минимален  гаранционен срок на доставената машина трябва да е 

не по- къс от 12  месеца.

- В срока на гаранцията при повреда на машината ,устройствата и  

или софтуера към нея,изпълнителят е длъжен в рамките на не-

повече от 5 часа от получаване на заявка  да отстрани повредата.

- Оферираната машина  трябва да бъдат  доставена,   монтирана до 

готовност,настроена и предадена за  експлоатация с всички нужни 

за това принадлежности и консумативи.

-Ценовата оферта  на   участника    трябва       да включва 
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всички материали необходими за пускане в експлоатация на 

апарата.

Условия на плащане на доставката: 

-Предложената  цена трябва да е в български лева,до втори 

десетичен знак след нулата,както с начислен,така и без начислен 

ДДС и трябва да включва:

а/- Стойността на машината,с технически и работни 

характерискити,функционални възможности и пълна окомплектовка,

съгласно офертата на изпълнителя.

б/-Всички транспортни разходи до краен 

получател,застраховки,мита и такси .

в/-Монтаж, инсталиране и  пускане в експлоатация.

г/-Обучение на персонала за работа с апаратите на място за срок 

в рамките на 1-2 дни  .

д/- Гаранционно обслужване – труд и резервни части в рамките на 

гаранционния срок.

-Заплащането на  цената ще бъде направено до 30  /тридесет/   

дни   от   датата   на  извършването  на доставката и след 

успешни  пробни изпитания на апарата,извършено обучение на 

персонала за работа с него,които обстоятелства ще се установяват 

с  подписване на двустранен приемо-предавателен протокол,както  

и след представяне   на следните  документи: 

а/ - фактура - оригинал  1 бр.,ведно със 1 заверено копие;

б/.-сертификат/СЕ марка/

в/- Оргиналните гаранционни книжа издадени от производителя на 

доставената апаратура; 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 22/03/2012 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка наадрес "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234,  ет.15,ст.31

-Деловодство. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се 

изписва предмета на процедурата. Офертата задължително съдържа: 

1. Заверено копие от документа за регистрация и ЕИК, съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участника е 

физическо лице се представя копие от документ  за 

самоличност.Декларации за липса на обстоятелствата визирани в 

чл.47 ал.1 ,ал.2 и ал.5 от ЗОП от лицата съгласно ал.4 от ЗОП.

 2.Предложение за изпълнение на изискванията“ Техническо 

предложение" изготвено в съответствие с поставените от 

Възложителя условия. В този документ участникът трябва да 
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предостави подробна техническа характеристика в свободен текст  

на предлаганата машина, с приложени оргинални фирмени 

каталози ,която характеристика трябва да отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя. 

3.Подписано и подпечатано  от кандидата "Ценово предложение” със 

стойноста в лева,изписана до втори десетичен знак след 

нулата,,изготвено  в свободен текст 

4.Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща 

изявление на кандидата за:

- съгласие с условията за плащане на доставката

-за обстоятелството че е извършил оглед на фотолабораторията на 

Възложителя.

- за поетия от него   срок на гаранция на доставяната машина и 

условия на гаранционно поддържане

- за поетия от него срок за изпълнение на поръчката

- за срок на валидност на неговата оферта

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 22/03/2012 дд/мм/гггг
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