Приложение 2
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на Компютър
томограф/Симулатор за изчисляване и определянe (планиране) на физическите
параметри при радиохирургия със CyberKnife” съгласно Приложение №1 от
документацията за участие.
2. Срок на договора на обществена поръчка:
Крайният срок за заявяване на КТ-симулатора е 24 месеца от датата на
сключване на договора.
3. Място на изпъление: УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул.
«Васил Априлов» №15А, База 1.
4. Срок за изпълнение на доставката и пускане в експлоатация на
медицинската апаратура - не по-голям от 70 (седемдесет) календарни дни от
получаване на възлагателно писмо за изпълнение на доставките и другите дейности по
договора.
5. Гаранционен срок на медицинската апаратура, предмет на доставката:
Гаранционен срок на тръбата - минимум 24 месеца, считано от датата на
пускане в действие на апарата;
Гаранционен срок на компютър томографа/симулатор - минимум 12 месеца,
считано от датата на пускане в действие на апарата.
6. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 2 % (два
процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да
задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията
си по договора за възлагане на обществената поръчка.
7. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще се плати за
изпълнението на поръчката, представлява крайната цена, с включени всички разходи за
изпълнение на поръчката - ДДС, всички разходи по доставката до складa на УМБАЛ
“Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» №15А, База 1, вкл. изпълнение
на всички съпътстващи поръчката услуги, доставки, монтажни работи, пускане в
действие на апарата, обучение на персонала, както и гаранционно сервизно обслужване.
8. Начин на плащане:
По банков път, при следните условия:
- 24% от общата стойност на договора – след доставка на апаратурата, вкл.
изпълнение на всички съпътстващи поръчката услуги, доставки, монтажни работи,
пускане в действие на апарата, обучение на персонала;
- Остатъкът от стойността на договора (76 на сто) – на 8 равни месечни вноски с
падеж, считано от последния ден на месеца, в който апаратурата е монтирана.
Плащането ще се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписана
приемо-предавателна форма, протокол за пукане в действие на апаратурата и
фактура/и.
9. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите не може
да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайната дата за
подаване на офертите.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще
бъдат уведомени най-малко два работни дни преди провеждане на заседанието в
раздела на обществената поръчка в профила на купувача, посочен в Решението за
откриване на процедурата.
1

Достъп до настоящата документация е предоставен в раздела на обществената
поръчка в профила на купувача, посочен в решението за откриване на процедурата,
едновременно с публикуването на Решението в Регистър на обществените поръчки.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
II. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки,
който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
предварително обявените от Възложителя условия.
1. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и
спецификации в настоящата документация.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и
обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по
приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията
за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
3. Всеки участник може да представи само една оферта, с която участва за
цялата обществената поръчка. Не се допуска представянето на различни варианти.
4. Офертата се подписва на всяка страница от законния представител на
Участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага
пълномощното от представляващия участника.
5. Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до
втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС. В тези цени трябва да се
включат всички разходи по изпълнение на поръчката до складa на УМБАЛ “Свети
Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» №15А, База 1.
6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатан или скъсан плик.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е
в писмен вид.
2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения,
въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура, само в писмен вид.
3. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за
контакти.
5. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или
участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис
или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
6. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е
достигнало до адресата.
IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ
Гаранциите, определени от възложителя, са както следва:
1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова
сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети
Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или
2

безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на
Възложителя.
Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или
определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за
изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП.
1.1. Размер на гаранцията за участие – 1% от прогнозната стойност на
обществената поръчка, посочена в Обявлението за обществената поръчка.
2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова
сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова
гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на
възложителя.
2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от
стойността на договора без ДДС.
2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за
възлагане на обществената поръчка.
2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се
посочва процедурата, за която се внася.
2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за
възлагане на обществената поръчка.
2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите
така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата
процедура.
Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под
форма на парична сума:
Получател:
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив
Банка:
ЦКБ АД – клон Пловдив
IBAN :
BG 72 CECB 9790 1051 2974 00
BIC :
CECBBGSF
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово
състояние: Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ
на не по-малко от 20 % от прогнозната стойност на поръчката.
2. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото
състояние по чл. 50, от ЗОП.
2.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офертата, за
наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която
разполага участника (в оригинал);
или
2.2. Счетоводен баланс, съставен от участника до 30 дни преди подаване на
офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводителя на
участника.
3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
Участниците трябва за последните три години (2013, 2014 и 2015 г.), считано от
крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два)
договора за доставка на доставка на медицинска апаратура еднаква или сходна с
предмета на обществената поръчка, необходима за дейността на лечебни заведения за
болнична помощ. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или
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да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но
по тях да са реализирани доставки. Изпълнението на посочените договори се доказва с
удостоверения – оригинал, издадени от ръководителите на съответните лечебни
заведения или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който
е публикувана информация за доставкатa.
Под „сходна с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка
на компютър томограф – минимум 16-срезов.
4.1. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и
квалификация на участника по чл.51 от ЗОП.
4.1.1. Списък на основните договори за доставки на медицинските изделия,
изпълнени през последните 3 години (2013, 2014 и 2015 г.) от участника, включително
стойностите, датите и получателите, с приложени доказателства за изпълнението им.
4.1.2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен
за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф
„Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът
трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с
неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
4.1.3. Валидна лицензия за работа с ИЙЛ съгласно Наредба №30 от 31.10.2005г.
за условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване,
издадена на участника.
VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата
документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.
Офертата на участника по процедурата се изготвя в съответствие с образците от
настоящата документация и се състои от 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП както следва:
А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите,
изискани от възложителя съгласно чл.56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор
на участниците:
1. Представяне на участника, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата;
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена
гаранция под формата на парична сума;
4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от
ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и част V, т.1 и 2
от настоящата документация ;
5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и част V, т.3 и
4 от настоящата документация ;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2
от ЗОП;
7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
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предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се
предвиждат такива);
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
9. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се
поставят документите за техническото предложение, както следва:
1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение №3;
2. Декларация за съответствие на всяко медицинско изделие по чл. 14, ал. 2 от
ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на
оригинала и в официален превод на български език (в случай, че оригиналът е на чужд
език), заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”;
3. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в
съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, произхождаща от участника;
4. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за
производителя на компютър томографа/симулатор - копие на оригинала, заверено от
участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на
оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на
български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
5. Инструкция за употреба на български език за предложената апаратура – на
оптичен носител (CD).
6. Документи на български език или преведени на български език, доказващи
съответствието на предложената апаратура с техническата спецификация на
Възложителя (проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други,
произхождащи от производителя на апаратурата) – във формата на оригинал или
заверени от участника ясно четливи фотокопия;
7. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо.
8. Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинската апаратура
за предоставяне на права на участника за търговия (доставка) и сервизно обслужване за
срока на гаранцията, посочен в техническото предложение – в оригинал, с превод на
български език.
9. Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.

В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа:
Ценово предложение на хартиен носител, изготвено по приложения в
настоящата документация образец – Приложение №4, подписано от законния
представител на участника и подпечатано от участника.
Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатана с печата на
участника.
Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не трябва да посочва
никаква информация, относно цената на предлаганите мед. изделия.
Предлаганата цена трябва да бъде посочена в български лева, с точност до
втория знак след десетичната запетая, с включен ДДС. В предлаганата цена трябва да се
включат всички разходи по изпълнение на поръчката – ДДС, всички разходи по
доставката до складa на УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил
Априлов» №15А, База 1, монтаж, пускане в експлоатация на медицинската апаратура,
обучение на персонала за работа с оборудването.
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VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по
критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”.
І. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка.
1. Цена за изпълнение на поръчката (П1)– относителна тежест 52 точки;
2. Технически характеристики (П2) – относителна тежест 48 точки;
ІІ. Методика за комплексна оценка на офертите.
1. Цена за изпълнение на поръчката (П1):
Минимална предложена цена
П1 = ----------------------------------------- х 52.70 т.
Предложена цена
2. Технически характеристики (П2):
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е макс. 48 точки.
Оценката по показателя се определя в зависимост от степента на съответствие на
предложената медицинска апаратура с изискванията на възложителя.
2.1. При съответствие на параметрите на предлаганата медицинска техника с
изискванията на възложителя от Приложение №1 на Документацията за участие
(Техническа спецификация на възложителя) се получават 48 точки. За всяко отклонение
от изискванията към апаратурата в рамките на допустимите отклонения, посочени в
техническата спецификация на Възложителя, максималната оценка по показателя П2,
която е 48 точки, се намалява съответно с 12 точки, както следва:
А. Гентри:
По т.1.1 на техническата спецификация:
Отвор на гентрито - минимум 90 см. Допустимо отклонение - минимум 80 см.
Б. Рентгенова тръба
По т.3.2 на техническата спецификация:
Обхват на кV - минимум 70÷140 kV. Допустимо отклонение - минимум 90÷135
kV.
В. Рентгенова тръба:
По т. 3.3 на техническата спецификация:
Топлоотдаване (охлаждане) на анода - минимум 3 MHU/min. Допустимо
отклонение 1,2 ÷ 3 MHU/min.
Г. Детекторна система:
По т. 5.1 на техническата спецификация:
Брой получени (acquired) срезове за една ротация на 360º - минимум 20.
Допустимо отклонение - минимум 16.
До оценка по показателя се допускат предложения на апаратура, която отговаря
на минималните изисквания на Техническата спецификация и чиито технически
характеристики съответстват на Техническата спецификация или попадат в рамките на
отклоненията, подлежащи на оценяване съгласно гореописаната методика. В случай, че
апаратурата не отговаря на изискванията на спецификацията, в т.ч., ако техническите й
характеристики излизат извън параметрите на допустимите отклонения, подлежащи на
оценяване, то участникът ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1,
т. 3 от ЗОП.
Комплексна оценка (КО) = П1 + П2
Максимален общ сбор от точки в комплексната оценка - 100 точки.
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4. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е
избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема
тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се
сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти
съгласно чл. 71 от ЗОП когато тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 ал.
4 от ЗОП, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на
избора и могат да изпратят упълномощени представители.
VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което
представлява участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за
актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да
се представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на
офертата и документацията;
2. Документите на чужд език, за който се изисква да се представят и в официален
превод на български език, следва да са преведени от фирма, сключила договор с
Министерство на външните работи за извършване на официални преводи;
* Списъкът на фирмите, с които Министерство на външните работи е сключило
договори е публикуван в електронния сайт на министерството;

3. По образеца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции.
4. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
5. Количеството и вида на предложените медицински изделия, трябва да
отговарят напълно на изискванията на Техническата спецификация от документацията
за участие.
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка
е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на
Възложителя, достъпен на електронния адрес, посочен в Решението и Обявлението за
обществената поръчка.
X. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Участниците са длъжни да представят офертите си в съотвествие с посоченото в
Обявлението, настоящите указания и ЗОП (чл. 57).
XI. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са посочени в Обявлението.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител
участник в 30-дневен срок от изтичане на срока за оспорване на рашението за
определяне на изпълнител. Липсата на безусловно изразена воля за сключване на
договор в рамките на посочения 30-дневен срок се счита за неоснователен отказ за
подписване на договор. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник,
определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни условията на
чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
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