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Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

МБАЛ Д-р Тота Венкова АД

107507217

Пощенски адрес:

ул. Д-р Илиев Детския 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Габрово

BG322

5300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Милена Йорданова

+359 66800638

Електронна поща:

Факс:

targovembalgabrovo@gmail.com

+359 66800243

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mbalgabrovo.com/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/255
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
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Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура,
включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и
реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“
Референтен номер: ²

33600000
____

II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура,
включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и
реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“
разделена в 5 броя позиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
84178.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 1: Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой
1

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33159000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Технически изисквания:
-Автоматичен анализатор за количествено, бързо определяне на глюкоза
хемолизирана пълна кръв
УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823

в
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-Обем на пробата – не повече от 20 µl
-Принцип на измерване за глюкозата: ензимен амперометричен
-Диапазон на измерване - глюкоза 0.5-50 mmol/l
-Точност - <1.5% с 216.2 mg/dl или 12 mmol/l
-Производителност: не по-малко от 120 проби на час
-Да позволява едновременно зареждане най-малко 40 пациентни проби
-Вграден термопринтер
-Диск за проби съставен от отделни подвижни сегменти за улеснено
транспортиране на пробите
-Автоматична система за качествен контрол
-Връзка с информационна система
Прогнозен месечен брой на изследванията 1750 бр/ Прогнозен годишен
брой на изследванията 21000 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
7000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 2: Кръвно газов анализатор – 1 брой
Обособена позиция №: 2
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33159000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Технически изисквания:
- Минимални изисквания: Анализаторът да има
възможност за бърза и
удобна подмяна на ползваните буфери и отпадни течности /касета/, без
бутилки с калибрационни газове
- Принцип на измерване: посредством сменяеми, необслужваеми електроди.
- Измервани параметри:
•pH –концентрация на водородни йони
•pO2- Парциално налягане на кислорода в mmHg или kPa
•pCO2 -Парциално налягане на въглеродния двуокис, в mmHg или kPa
•B –Барометрично налягане
-Изчислени показатели на база измерените параметри: да предлага не помалко от следните изчислени показатели с клинично значение за
определяне на респираторния и кардиологичния статус на пациента; ТСО2
(Total carbon Dioxide); НСО3 (Bicarbonate); ВЕв( Base EXcess in blood);
ВЕесt (Base Excess in extracellular fluid); SBC (Standard Bicarbonate);
%SO2c(Oxigen Saturationcalc.at normal P50);
-Обем и тип на пробата:
•Макс. обем проба – до 75 µL
•Възможност за подаване на пробата от капилярка и директно от
спринцовка
•Подмяна на буфери и отпадни течности без биологична опасност за
персонала
-Минимална производителност:
•Не по-малко от 25 пълни изследвания за 1 час.
-Качествен контрол и калибрация:
•Наличност на програма за вътрелабораторен качествен контрол;
•Статистическа обработка на последните 30 резултата от контролни проби;
-Допълнителни софтуерни и хардуерни изисквания:
•Да има вграден принтер
•Да има възможност за свързване към болнична информационна система..
•При определянето на цената на един брой изследване /респективно
прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички
консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне
на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва капилярки,
тапички, бъркалки, почистващ разтвор.
•Материалите за качествен контрол също следва да бъдат включени при

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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определянето на цената на един брой изследване/ респективно прогнозния
месечен наем. По отношение на анализираните нива – достатъчно е един
брой контролен материал за анализиране 1 път дневно.
•В заложения от възложителя прогнозен месечен брой изследвания са
включени и анализирането на контролните материали и калибрациите.
Прогнозен месечен брой на изследванията: 545 бр / Прогнозен годишен
брой на изследванията 6 540 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
11118
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 3: Автоматичен биохимичен анализатор – 1 брой
3

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33159000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Технически изисквания:
- Минимални изисквания: Апаратът да бъде напълно автоматичен,
селективен, биохимичен анализатор, настолен тип.
- Принципи на измерване - фотометрия, турбидиметрия, поляризационна
флуориметрия, йон-селективен анализ
- Измервани параметри:
Гликиран хемоглобин Hb A1C, Алкална
Фосфатаза; АСАТ; АЛАТ; ГГТ; Алфа амилаза; КФК – MASS/ активност; КФК
общ; ЛДХ; С“ реактивен протеин – кол /CRP/; Билирубин общ; Билирубин
директен; Глюкоза; HDL холестерол; Триглицериди; Холестерол; Креатинин
– серум; Урея; Пикочна киселина; Албумин; Общ белтък; Калий; Натрий;
Хлориди; Калций; Фосфор; Желязо; ЖСК; Магнезий; Белтък кол-во;
Микроалбуминурия.
- Апаратът да бъде с производителност минимум 400 теста на
час /включително ISE/;
- Капацитет от 36 теста при зареждане с 2 /два/ микропипетора за
реагенти и проби.
- Апаратът да бъде затворена система за реактиви- реактиви готови за
употреба.
- Апаратът да може да работи с различни видове проба - серум, плазма,
урина, ликвор, хемолизат и пълна кръв.
- Апаратът да може да работи с различни видове контейнери за проби:
първични епруветки (от 5 до 10мл) и със пробни стандартни чашки;
- Апарата да работи с обем на пробата от 2 до 10 µL на тест, ISE
индиректен между 20-25 µL; ISE директен между 95-100 µL
- Възможност за незабавно изработване на спешните проби без да се
прекъсва рутинната работа.
-Апарат да може непрекъснато да се подават проби по време на работа.
- Апарата да има вграден хладилник – с охлаждане 24 часа за реактивите
на борда на анализатора, което да осигурява стабилност на реактива до 3
месеца.
- Апарата да извършва автоматична калибрация и да има вградена система
за качествен контрол;
- Резервоар за мин.1000 кювети за еднократна употреба с реакционен
обем 120 до 240 µL, с възможност за непрекъснато зареждане на
резервоара за кювети;
- Консумацията на водата да е максимум 2,3 л на час в работен режим на
апрата;
- Памет- съхранение на информация минимум 100 000 проби
- Да е окомплектован с компютърна система и бар-код четец.
•Наличие на двупосочен RS232 интерфейс с възможност за свързване с
външен принтер и информационната система на лечебното заведение.
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•Апарата да притежана софтуер, който автоматично да проследява
необходимостта от сервиз и алармира потребителя.
•При определянето на цената на един брой изследване /респективно
прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички
консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне
на точната наемна участника следва да включи всички реактиви,
консумативи, контроли, калибратори, буфери, референтни разтвори, игли и
др. консумативи и реактиви, които са пряко свързани с правилната
употреба на апарата и извършването на необходимите за Възложителя
изследвания.
•Материалите за качествен контрол също следва да бъдат включени при
определянето на цената на един брой изследване/ респективно прогнозния
месечен наем.
2.3.2. Прогнозни месечни и годишни изследвания на апарата по видове
изследвания:
№ по редПоказателиГодишно потребление
Хематологични изследвания
1Гликиран хемоглобин Hb A1C
372бр
Ензими
2Алкална Фосфатаза
2172бр
3АСАТ
15924 бр
4АЛАТ14688бр
5ГГТ1476 бр
6Алфа амилаза1320бр
7КФК – MASS/ активност2076бр
8КФК общ2040бр
9ЛДХ72бр
Субстрати
10С“ реактивен протеин – кол /CRP/1980бр
11Билирубин общ4908бр
12Билирубин директен2676бр
13Глюкоза5592бр
14HDL холестерол1428бр
15Триглицериди4068 бр
16Холестерол4155бр
17Креатинин – серум19980бр
18Урея6204бр
19Пикочна киселина2208бр
20Албумин3204бр
21Общ белтък5952бр
Електролити
22Калий14184бр
23Натрий14184бр
24Хлориди14184бр
25Калций2184бр
26Фосфор612бр
27Желязо1224бр
28ЖСК912бр
29Магнезий24бр
Урина
30Белтък кол-во312бр
31Микроалбуминурия264бр
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 4: Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой
4

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33159000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория
код NUTS:¹ BG322

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Технически изисквания:
-пълен автомат с триделно диференциално изброяване:
Изследвани параметри мин. 20: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC,
WBC, RDW%, RDW abs, PCT, PDW, LPCR, LYM abs, MID abs, GRAN abs, LYM%,
MID%, GRAN%
Проследяване кривите на разпределение за RBC, WBC, PLT
-Производителност : да изработва не по-малко от 60 пациентни проби на
час заедно с хистограмите ;
-сензорен екран
-Автоматична и ръчна калибрация на параметрите;
-Ниска консумация на работни реактиви - 2 реактива;
-Да предлага възможност за диференцирано изследване на венозна и
капилярна кръв през отделни входове - затворена епруветка с
пробиване /вакутейнер/, микрокапилярка, венозна кръв с разреждане - pre
-dilution mode;
-С вграден модул за автоматично подаване и анализ на първични
епруветки, аспирационен тип с бутало или с вакуум ;
-Да има програма за качествен контрол SD,CV, Xm;
-Да изпълнява автоматична корекция за HGB при много високи стойности на
WBC;
-Коефициент CV: WBC ≤1.8%, RBC ≤ 1.1%,
PLT≤ 3.3%, HGB ≤ 1.0% ;
-Памет за не по-малко от 50000 проби;
-Връзка с информационна система и в комплект с външен/ вътрешен бар
код четец: 1 x USB, 4 x USB host, 1 LAN port
-Да е комплектован с принтер
•При определянето на цената на един брой изследване /респективно
прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички
консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне
на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва реактиви,
контроли, калибратори, и системни консумативи.
•В заложения от възложителя прогнозен месечен брой изследвания са
включени и анализирането на контролните материали и калибрациите.
Прогнозен месечен брой на изследванията 2440 бр/ Прогнозен годишен
брой на изследванията 29 280 бр
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
14640
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 5: Автоматичен коагулометър – 1 брой
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33159000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Технически изисквания:
- Напълно автоматичен анализатор за кръвна коагулация за инвитро
диагностика за бърз анализ на голям обем проби с висока степен на
точност;
- методи на анализ на пробите : коагулация, хромогенен и имунологичен
- Анализирани и изчислявани параметри: РТ, АРТТ, Фибриноген, ТТ,
Protein C coagulometric; D-dimer и други;
- Възможност за добавяне на програми за други тестове;
- Минимален брой за едновременно анализирани параметри: не по-малко от
5;
- Минимална производителност, в теста/час при анализ на следните
параметри:
•РТ – не по-малко от 55 теста/час

УНП: f6508379-e45e-4f0c-9626-03d6f4dd8823
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•D-dimer - – не по-малко от 15 теста/час
•Едновременен анализ на РТ/АРТТ/Фибриноген – не по-малко от 45
теста/час
- Възложност за едновременна работа с вакуутейнери и чашки за проби;
- Възможност за приоритетен анализ при заявка на спешни проби;
- Функция за автоматично разреждане на проби;
- Възможност за ръчно въвеждане и редактиране на параметрите на
калибрациите
- Функция за детекция на нивото в контейнера на реактив и проба;
- Вградена програма за изчисляване на статистическите параметри от
качествения контрол и визуализиране на анализните контролни точки като
графика;
- Функции за качествен контрол: X-Control и L-J Control: 180 точки х 6
файла; 14 параметър;
- Памет за минимум 500 проби и 2800 теста резултати;
- Вграден принтер и баркод четец;
- Сензорен екран;
- Възможност за двупосочна комуникация и опция за свързване към
болнична информационна система..
•При определянето на цената на един брой изследване /респективно
прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички
консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне
на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва реактиви,
контроли, калибратори, и системни консумативи.
Прогнозен месечен и годишен брой на изследванията по видове:
№ по редПоказателиГодишно потребление
1Протроминово време10920бр
3Фибриноген 2760бр
4АрТТ3300бр
5D-димер660бр
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
19000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския
закон или по законодателството на друга държава членка или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено
разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг
документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,
издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва
да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са
търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с
медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната
държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е
производител, установен на територията на Република България съгласно
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предостави информация за с посочване на номер на разрешението за
производство/ за търговия на едро с медицински изделия
в Част IV:
Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т.
„тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да
се впише необходимата на възложителя информация.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключването на договора за
обществена поръчка възложителят може да изисква от участниците,
определени за изпълнители, да представят заверено копие от:
- разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински
изделия
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
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ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като
попълни Списъка посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от
ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във
вид на Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се
доказва тяхното изпълнение
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предоставят информация с посочване на валиден сертификат за въведена
система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на
поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор,
Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на
ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише
необходимата на възложителя информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска
доказателства за наличието и прилагането на система за управление на
качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват
сходен с предмета на настоящата процедура във вид на сертификат.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. 1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема,
изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на
обществената поръчка се разбира доставка на медицинска апаратура /или
доставка на реактиви и консумативи за лабораторна апаратура.
2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на
качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват,
сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
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ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на
чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са
налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7
включително ,чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП ,чл.107 от
ЗОП,участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП,
за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за
престъпления по чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252,чл. 254а - 260
НК,извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,извършени нарушения по чл. 13, ал. 1
от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,при наличие на
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от
процедурата.Участник, който предложи продукти, които не отговарят на
специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от процедурата.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19.06.2019 дд/мм/гггг
Местно време: 16:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.06.2019 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и
време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред,
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване
обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на
обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице,
когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически
и/или юридически лица.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от /три на сто/ от
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума
2. банкова гаранция
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
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Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни
дни, след представяне на следните документи :
•Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал и 1 /един/ брой заверено копие;
•Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително
следните реквизити в него: месечен брой изследвания по видове
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 12 месеца
считано от датата на подписване на договор
Цените не трябва да превишават прогнозните стойности зададени от
възложителя за всяка позиция, както следва:
Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза –прогнозна
годишна стойност за наем в размер на 7 000,00 лв без ДДс или 8 400,00
лв с включено ДДС
Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор –прогнозна годишна
стойност за наем в размер на 11 118,00 лв без ДДс или 13 341,60 лв с
включено ДДС
Обособена позиция № 3 – Автоматичен биохимичен анализатор –прогнозна
годишна стойност за наем в размер на 32 420,00 лв без ДДс или 38 904,00
лв с включено ДДС
Обособена позиция № 4 – Автоматичен хематологичен анализатор–прогнозна
годишна стойност за наем в размер на 14 640,00 лв без ДДс или 17 568,00
лв с включено ДДС
Обособена позиция № 5 – Автоматичен коагулометър –прогнозна годишна
стойност за наем в размер на 19 000,00 лв без ДДс или 22 800,00 лв с
включено ДДС
Участниците представят оферта за апарат и консумативи отговарящи на
минималните изисквания на Възложителя по всяка позиция, относно
параметри на апарата, видове изследвания и други. Участник оферирал
апарат, който не отговаря на минималните изисквания на Възложителя е
основание за отстраняване на същият от участие в процедурата за тази
обособена позиция.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16.05.2019 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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