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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: 1303 от дата 25/03/2014

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 България

Място/места за контакт Телефон
административен сектор на "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,ет.15-

юристи,деловодство стая 31

032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Рангел Христов, Гергана Галова

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):

 www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Публичната покана е част от проект с наименование "Безопасен 

труд в МБАЛ Пловдив -АД", по договор за безвъзмездна помощ  № 

ESF 2303-06-11021, сключен между Агенцията по заетостта и “ 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД, който 

проект  се финансира частично в размер на 80%, с финансовата 

подкрепа на Оперативна  програма “Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансиран от Европейският социален фонд на 

Европейският съюз и от собствени приходи на “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД, в 

размер на 20%, като е определена лимитна стойност за изпълнение 
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на поръчката в размер на 43 968 лв. /четиридесет и три хиляди 

деветстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС, която покана има 

предмет възлагане на обществена поръчка за :" Mодернизация и 

реконструкция на пожароизвестителна система в сградата на “МБАЛ-

ПЛОВДИВ”АД, гр.Пловдив, бул.”България”234, чрез:

1.Извършване на демонтаж на остаряло и неработещо оборудване на 

изградена в сградата на болницата пожароизвестителна система.

  2.Доставка на ново оборудване и  материали, претежаващи 

задължителни технически и количествени  параметри, съгласно 

Спецификация  на техническо задание с количествена сметка на 

поканата.

 3.Извършване на монтажни, пусково-наладъчни и пробни дейности 

на новодоставеното оборудване и привеждането му в работно 

състояние, като цялостно действаща безотказно, 

пожароизвестителна система и обучение на персонала за работа с 

него.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 35120000

Доп. предмети 45300000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1.Доставка на 3 броя конвенционални пожароизвестителни централи 

с по 8 лъча, ведно с 3 броя разширителни модула с 8 лъча, 3 броя 

разширителни модула с 8 лъча плюс контролен изход, 3 броя 

разширителни модула с 16 релейни изхода, 650 броя оптично димни 

датчика-точкови, 650 броя стандартни основи, 150 броя  вторични 

индикатори, както и 1000 л.м.кабел, с характеристики съгласно 

спецификацията  на поръчката.

 2.Извършване на демонтаж на остаряло и неработещо оборудване на 

изградена в сградата на болницата пожароизвестителна система, 

както и монтажни, пусково-наладъчни и пробни работи  на 

новодоставеното оборудване и привеждането му в работно 

състояние, като цялостно действаща безотказно пожароизвестителна 

система, в прогнозно количество от 1833 работни часа.

Прогнозна стойност

(в цифри): 43968.00   Валута: BGN

Място на извършване

Кабинети, лаборатории, операционни зали, болнични и помощни стаи,  

складове и коридори в сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД, находяща  

се на бул."България"243

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Поръчката  обхващаща доставката на ново обурудване и 

необходимите за нейното адаптиране ремонтните работи по 

модернизация и реконструкция на съществуващата 

пожароизвестителна система /ПИС/ в сградата на болницата, 

съгласно  наличните схеми от  изпълнител, който трябва да 

отговаря на изискванията на Глава четвърта, Раздел I от Законът 

за обществените поръчки /ЗОП/ и Постановление №69 от 11 март 

2013 г., за условията и реда за определяне на  Изпълнител от 

страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 

бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския Съюз, 
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съвместната оперативна програма “Черноморски Басейн 2007-

2013г.” , както и на допълнително поставените от Възложителят в 

Документацията на поканата, изисквания и условия.

2.Избраният за изпълнител на поръчката е длъжен да допуска 

Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган на 

проекта, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 

палата и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, 

посредством проучване на документацията му или проверки на 

място, изпълнението на часта от проекта каквато е настоящата 

поръчка, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа 

на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните 

отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с 

финансирането на тази част от проекта. Тези проверки могат да се 

провеждат в срок до три години след приключването на 

оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с 

изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до 

приключване на евентуални административни, следствени или 

съдебни производства.          

3. Избраният за изпълнител на поръчката е длъжен да предоставя 

на Договарящия орган, Управляващия орган и Сертифициращия орган 

на проекта цялата изисквана информация относно изпълнението на 

часта от проекта в срок от 5 работни дни от поискването й.

4.Демонтажа на старото оборудване, окабеляването и монтирането 

на ново доставените уреди, следва да се изпълнят съгласно  

закона и действащите строителни правила и наредби, а именно: 

Наредба № Iз-1971 /29.10.2009г. за строително-технически правила 

и норми за осигуряване на безопасност при пожар и БДС prEN 54-

14, Пожароизвестителни системи, Част 14: -Ръководство за 

планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, 

използване и поддържане в обемите  определени със Спецификацията 

на техническо задание и количествена сметка на поръчката, 

представени с Приложение №1 към  Документацията та поръчката, 

която ще се публикува  на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -www.mbal.net. В 

тази връзка кандидатите, следва да спазват съответните 

технологичните изисквания при изпълнение на  поръчката.

5.Избраният за изпълнител следва да достави оборудване и 

материали по поръчката, без изключение претежаващи сертификати 

за качество и произход,като Изпълнителят се задължава да 

представи на Възложителя сертификати за вложените материали и 

гаранциони карти за монтираните уреди на  ПИС.

6.Всички видове строителни, монтажни и довършителни работи по 

изпълнение на пожароизвестителната система, следва да се 

изпълнят,съгласно изискванията за раздела :-изграждане на 

вътрешни инсталации на сгради поставени в  чл. 20, ал. 4 от  

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и с не по-къси от определените в 

наредбата минимални гаранционни срокове, за изпълнени СМР, 

съоръжения и строителни обекти.

7.От страна на избраният за изпълнител  се изисква стриктно 

спазване, включително и по отношение на трети лица, на 

разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
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строителни и монтажни работи.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 07/04/2014 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:

Публичната покана за модернизация и реконструкция на 

пожароизвестителна система в сградата на “МБАЛ ПЛОВДИВ”АД, 

гр.Пловдив, бул.”България”234,е част от проект с 

наименование"Безопасен труд в МБАЛ Пловдив -АД" по договор за 

безвъзмездна помощ  № ESF 2303-06-11021, сключен между Агенцията 

по заетостта и “ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПЛОВДИВ ” АД. Участниците в процедурата следва да прегледат и да 

се съобразят с допълващата  поканата утвърдена от Възложителят 

Документация за участие,която се публикува    на интернет адреса 

му-www.mbal.net,съдържаща:

Подробно описание на предмета на поръчката, СПЕЦИФИКАЦИЯ на 

техническо задание и количествена сметка, Изисквания и условия 

за изпълнение на обществената поръчка. Критерий за оценка на 

офертите. Общи и специални изисквания за участие в откритата 

процедура. Указания за представяне на офертите и вид на 

документите доказващи съответствието на кандидатите, с условията 

и изисквания на Възложителя за участие в процедурата, както и с 

бланковите  образци на  необходимите за представянето на 

офертите документи, които  бланки участниците могат да изтеглят 

и използват при попълване на офертните се документи .Участниците 

следва преди подаване на офертите си, да са извършили оглед на 

място на съществуващата до момента система за 

пожароизвестяване,за който оглед след извършването му се 

подписва двустранен констативен протокол.

*Оглед на обекта ще може да бъде извършен всеки работен ден, 

считано  от 26.03.2014 г. до 07.04.2014 г., от 10.00 ч. до 14.30 

часа, с лице за контакт и съдействие:- г-н Марин Пешев 

организатор техническо обслужване в отдел технически на 

дружеството /тел.032-961859 ,моб.т.0878943065/, който ще е 

оторизиран и да подписва протоколите за извършеният оглед на 

наличната ПИС, лично от представляващите кандидатите или от 

изрично упълномощени от тях писменно, други лица.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/04/2014 дд/мм/гггг
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