
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
във връзка с възлагането на обществена поръчка за “Закупуване, внедряване към 
съществуващо техническо оборудване, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и поддръжка на Лабораторна информационна система (ЛИС), ведно със 
закупуване, доставка, монтаж, пускане в екслоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване за нуждите на 

Клинична лаборатория в “МБАЛ – Пловдив” АД.” 
 
 

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 
1. Предмет на обществената поръчка: “Закупуване, внедряване към съществуващо 
техническо оборудване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и поддръжка на 
Лабораторна информационна система (ЛИС), ведно със закупуване, доставка, монтаж, пускане 
в екслоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо 
оборудване за нуждите на Клинична лаборатория в “МБАЛ – Пловдив” АД.” 
 
2. Възложителят изисква от участниците да оферират комплексно, съгласно Приложение №1 – 
Техническо задание /спецификация/ за Лабораторна информационна система (ЛИС) и 
специализирано техническо оборудване.  
 
3. Срокове: 

3.1. Срок за закупуване, внедряване към съществуващо техническо обордуване в 
Клинична лаборатория към “МБАЛ – Пловдив” АД, въвеждане в експлоатация и 
обучение на персонала на ЛИС – не по-дълъг от 30 /тридесет/ работни дни.  

3.2.  Срок за закупуване, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на 
персонала на специализираното техничеко оборудване – не по-дълъг от 30 
/тридесет/ работни дни.  

3.3.  Срок за поддръжка на ЛИС, ведно с навременно обновяване с последни версии и 
доработки на софтуерния продукт, който да е не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца 
от датата на пускане в експлоатация на ЛИС, удостоверено с подписване на приемо-
предавателен протокол между изпълнителя и възложителя.  

3.4.  Срок на гаранционна поддръжка /обслужване/ на специализираното техническо 
оборудване, който да е не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на 
пускане в експлоатация на специализираното техническо оборудване, удостоверено с 
подписване на приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. 

3.5.  Срок на действие на догорова – до изтичане на гаранционния срок за поддръжка на 
специализираното техническо оборудване, който трябва да е не по-кратък от 24 
/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на 
специализираното техническо оборудване, удостоверена с подписване на приемо-
предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. 

3.6.  Срок на отложено плащане, който да е не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни 
от датата на пускане в експлоатация, удостоверена с подписване на приемо-
предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. 

 
4. Място на изпълнение: Клинична лаборатория в „МБАЛ – Пловдив” АД и болнични 
отделения, свързани с Клинична лаборатория чрез общоболнична вътрешна информационна 
мрежа, на адрес гр. Пловдив, бул. „България“ № 234. 
 
7. Размер и условие на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 2% /два процента/ от 
прогнозната стойност на договора без включен ДДС, която възложителят има право да 
задържи, при условие че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по 
договора. 
 



8. Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от възложителя за 
изпълнение на поръчката, представлява крайната доставна цена на предлаганите продукти, 
предназначен за продажба, включваща ДДС, всички разходи по доставката до краен получател 
– „МБАЛ – Пловдив” АД, монтажни дейности, пускане в експлоатация, обучение на персонала, 
софтуерна и гаранционна поддръжка. Цената следва да бъде посочена до втори знак след 
десетичната запетая в ценовата оферта /предложение/ на участника /по образец/.  
 
9. Начин на плащане: плащането се извършва по банков път, при условията на отложено 
плащане, не по-дълго от 60 /шесттдесет/ календарни дни от датата на пускане в експлоатация, 
удостоверена с подписване на приемо-предавателен протокол между изпълнителя и 
възложителя.  
 
10. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-
кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите. 
* Забележка: Срокът на валидност на офертата е времето, през което участниците са 
обвързани с условията на представените от тях оферти. 
 


