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Одобрявам:................................/п/ 
ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М. 

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив 

 
 

О Б Я В А 
 

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
 

„Доставка на оптични дискове за запис на образни изследвания за нуждите на УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД“ 

 
 
 
 

1. Наименование на възложителя: Изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги” 
ЕАД – гр. Пловдив;  
2. Обект, предмет и кратко описание: 
Обект на поръчката: Доставка 
Предмет на поръчката: Поръчката включва доставка на оптични компакт дискове (CD) с 
мастилено-струйна печатаема повърхност за запис на образни изследвания за нуждите на 
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“. 
Кратко описание: Доставка на оптични компакт дискове (CD) с мастилено-струйна 
печатаема повърхност. 
3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за 
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е 
приложимо. 
3.1. Да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за 
изпълнение на поръчката; 
Минимално ниво: да притежават минимум 1 моторно превозно средство за изпълнение на 
поръчката. 
3.1.1. Участниците следва да представят декларация за инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 
3.2. Да прилагат системи за управление на качеството; 
Минимално ниво: 

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А  М Н О Г О П Р О Ф И Л Н А  Б О Л Н И Ц А   
З А  А К Т И В Н О  Л Е Ч Е Н И Е  „ С В Е Т И  Г Е О Р Г И ”  Е А Д   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058 



 2 

3.2.1. Участниците следва да са внедрили и да прилагат система ISO 9001 или еквивалентна, с 
обхват по предмета на поръчката. Удостоверява се с представянето на действащ сертификат 
за ISO 9001 или еквивалентен – заверено от участника фотокопие; 
3.2.2 Участниците следва да представят сертификат за ISO 13485:2003 или еквивалентен за 
производителя на предлаганите дискове с обхват по предмета на поръчката – заверено от 
участника фотокопие; 
4. Срок за подаване на офертите: 7 дни, а именно до: 25.04.2017 г., 16:00 часа; 
5. Срок на валидност на офертите: най-малко 30 дни; 
6. Критерий за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест: 
Критерят за възлагане е “ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ 
Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с 
изискванията на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП. 
 
7. Дата и час на отваряне на офертите: 
В 08:00 ч. на 26.04.2017 г. в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. 
Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, ет. 2.  
В случаите на удължаване на срок по реда на чл. 188, ал.2 от ЗОП отварянето ще се извърши в 
същото време и място, в първия работен ден, следващ съответната дата, посочена в 
информацията по чл. 96, ал. 3 от ППЗОП.  
8. Обособени позиции, когато е приложимо: неприложимо 
9. Друга информация: 

Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се 
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:  

1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо;  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;  
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за 

които се подават документите 
В непрозрачната опакова се поставят: 
1. Опис на документите.  
2. При ангажирани на подизпълнители участникът трябва да представи доказателство 

за поетите от подизпълнителите задължения, съгласно чл. 66, ал.1 от ЗОП (Приложение № 7).  
  3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  

4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП– при участници – обединения следва да се 
представи копие от документ, от който е видно правното основание за създаването му. 
  5. Участниците следва да са внедрили и да прилагат система ISO 9001 или 
еквивалентна, с обхват по предмета на поръчката. Удостоверява се с представянето на 
действащ сертификат за ISO 9001 или еквивалентен – заверено от участника фотокопие. 

6. Участниците следва да представят сертификат за ISO 13485:2003 или еквивалентен 
за производителя на предлаганите дискове с обхват по предмета на поръчката – заверено от 
участника фотокопие. 

7. Участниците следва да представят декларация за инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 

8. Техническо предложение с идентификационни данни на участника, вкл. банкова 
сметка и телефон за връзка, съдържащо: 

8.1. Съгласие за осигуряването на необходимото количество дискове с характеристики 
съгласно Техническа спецификация за период от 1 година. 
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8.2. Срок за доставка на оптични дискове – посочен от участника, но не повече от 48 
часа след заявка на възложителя. 

8.3. Техническа спецификация на предлаганите дискове с данни, позволяващи пълна 
преценка за съответствие с техническата спецификация на поръчката, в това число и 
производителя на дисковете. 

8.4 Оторизационно писмо от производителя на дисковете в полза на кандидата за 
изпълнението на поръчката – в оригинал или заверено от учасника фотокопие, включително 
легализиран превод на оторизационно писмо на български език, ако писмото е на чужд език. 

8.5. Описание на организацията, която ще приложи участника за обезпечение на 
доставките. 

8.6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – свободен 
текст. 

8.7. Декларация за срока на валидност на офертата - свободен текст, не по-малко от 30 
дни; 

8.8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
когато е приложимо - свободен текст; 
  9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (по 
образец Приложение № 4); 
  10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (по образец 
Приложение № 5); 
  Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва 
от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от 
едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
  11. Декларация 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 (по образец Приложение № 6); 

12. В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" 
участникът представя своето ценово предложение. Цената, посочена от участника, трябва да 
бъде в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС 
и без ДДС. Предложената цена следва да бъде абсолютна сума в лева за 1 брой диск с и без 
ДДС. Кандидатът следва да укаже изрично, че предложената цена представлява крайна 
доставна цена, която включва всички действия по доставка на дисковете за образни 
изследвания до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66. 

 
Техническото предложение и Ценовото предложение се подписават на всяка цстраница и 
подпечатват с печата на участника. 
 

Максималната стойност: 
Максималната стойност на поръчката е до 69 999 лева без включен ДДС, независимо 

от опциите за подновяване на договора и всички други възможности за неговото изменение. 
Предвидените възможности за изменение на договора за обществена поръчка, 

съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните: 
1. В случай, че до изтичане на 12 месеца на договора не бъде сключен нов договор със 

същия предмет, договорът продъжлава действието си до сключване на новия договор, но не 
повече от 6 месеца. В случай, че бъде сключен договор, чийто предмет съвпада с настоящия, 
този договор се прекратява изцяло или частично – за съответната част, за която в сключен 
новия договор.  
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2. При намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради 
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности. 

 
Възложителят може по всяко време да изисква допълнителна информация за офертите 

на участниците, в т.ч. да изисква мостри за установяване на съвместимост на предложените 
дискове с наличните роботи Codonics Virtua. 

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, 
в електронното досие на поръчката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


