заличено по чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се
запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в
съответствие с настоящата обява по реда на Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци, условия и изисквания, представени в Описанието
на поръчката.
Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носител.
От датата на публикуването на обявата на всички заинтересовани лица се
предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие
на официалния интернет адрес на „Втора МБАЛ – София” ЕАД:
Профил на купувача: http://vtorambal.com/index.php/informatziya/profilna-kupuvacha
Офертите трябва да се представят в деловодството на „Втора МБАЛ
– София” ЕАД, гр. София 1202, бул. „Христо Ботев” № 120, деловодство - от
8.30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16.00 часа, всеки работен ден, до 09.10.2018
г. и при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящата
документация и в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка
и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след
изтичане на срока за получаване на оферти, а именно в 10.00 часа на
10.10.2018 г., в сградата на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, ет. 4, Библиотека.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от
разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
– съъбиране на оферти с обява, с предмет:
„Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура
ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при
условията на повикване по две обособени позиции“
Обособена позиция 1 - Сервизно обслужване на медицинска апаратура
при условията на повикване;
Обособена позиция 2 - Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска
апаратура с абонамент.

1. Раздел I - Условия за изпълнение на поръчката.
2. Раздел II - Специални изисквания към участниците, във връзка с
техните технически и професионални възможности за изпълнение на
обществената поръчка.
3. Раздел III - Доказателства за техническите възможности и
професионална квалификация на участника.
4. Раздел IV – Изисквания относно представянето на офертата.
5. Приложения:
5.1. Приложение № 1 - Техническа спецификация;
5.2. Приложение № 2 – Финансов ресурс;
5.3. Приложение № 3 – Проект на договор.
6. Образци:
6.1. Образец № 1 – Оферта;
6.2. Образец № 2 – Информационен лист;
6.3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
6.4. Образец № 4 - Декларация - чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП;
6.5. Образец № 5 - Декларация - чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП;
6.6. Образец № 6 – Декларация - чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП;
6.7. Образец № 7 - Декларация - чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС;
6.8. Образец № 8 - Списък - чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП;
6.9. Образец № 9 - Списък - чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП;
6.10. Образец № 10 – Декларация по ЗЗЛД;
6.11. Образец 11.1 – Ценово предложение за Обособена позиция
1;
6.12. Образец 11.2 – Ценово предложение за Обособена позиция
2.

Раздел I
Условия за изпълнение на поръчката
1. Максимален срок, в който сервизните специалисти започват
действия за отстраняването на възникнали повреди на апарат, включен в
обособените позиции - 24 часа, считано от датата/часа на постъпване на
заявка за ремонт.
Срокът се изчислява от часа, следващ този, в който е получена
заявката, и изтича в края на 24-ия час. Когато 24-тият час след получаване
на заявка изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
Гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска апаратура
по всяка от обособените позиции от поръчката – минимум 6 месеца, считано
от датата на пускане в експлоатация на отремонтираната медицинската
апаратура, след ремонта. Гаранционният срок на вложените резервни части
не може да бъде по-кратък от гаранционния срок даден от техния
производител.
При нужда от извършване на ремонт и влагане на резервни части,
изпълнителят изготвя подробна оферта с точно описание и параметри на
необходимите резервни части, и я предлага на възложителя. Доставката на
резервни части и необходимите ремонтни дейности се извършват след
одобрение от възложителя на предложената оферта.
Възложителят си запазва правото да закупи необходимата резервна
част от друго място, ако условията са икономически по-изгодни от
предложените от изпълнителя.
Срок за извършване на ремонта: до 3 (три) дни след констатиране
на дефекта (когато не се доставят резервни части). В изключителни случаи,
когато се налага апаратът да бъде пренесен в сервизната база на
изпълнителя, срокът се определя от сложността на необходимия ремонт.
При доставка на резервни части, срока на ремонта се удължава със срока на
доставката им.
Ремонтът се извършва на място във „Втора МБАЛ - София” ЕАД и само
в изключителни случаи се взема апарат в базата на изпълнителя, като за
това се съставя протокол. В случай, че се наложи отстраняване на повреда
извън лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на
изпълнителя. За всеки ремонт се издава протокол и се вписва в паспорта на
апарата.
2. Извършване на профилактични прегледи: съгласно
изискванията на придружаващата медицинската апаратура техническа
документация и указанията на производителя.
В случаите, когато такива не се съдържат в документацията на
производителя, профилактиката се осъществява най-малко два пъти
годишно, по съгласуван с възложителя график.

За всеки профилактичен преглед се съставя протокол и извършването
му се вписва в паспорта на апарата. Протоколите се съхраняват от
материално отговорното лице в съответното отделение на възложителя.
Участниците трябва да имат осигурен достъп до сервизен софтуер на
апаратурата, за която такъв се изисква.
Изпълнителят дава указания на служителите на възложителя,
работещи с медицинската апаратура, предмет на поръчката, за правилното
й използване.
3. Прогнозна стойност на цялата поръчка е в размер на 20 280.00
(двадесет хиляди двеста и осемдесет) лв без вкл. ДДС
• Прогнозната единична годишна стойност при услуга повикване
(Обособена позиция № 1) е в размер на 5 350.00 (пет хиляди триста и
петдесет) лв без вкл. ДДС.
Броя на повикванията са в зависимост от нуждите на Възложителя и
предвид това, броя на отработените часове и стойностите на договорите не
могат да бъдат фиксирани.
• Прогнозната годишна стойност при услуга с абонамент (Обособена
позиция № 2) е в размер на 14 930.00 (четиринадесет хиляди деветстотин и
тридесет) лв без вкл. ДДС.
В прогнозната стойност на поръчката се включват всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на поръчката.
Настоящата обществена поръчка се реализира със средства на
Възложителя, получени от НЗОК.
Цена за сервизно обслужване на медицинска апаратура при условия на
повикване - обособена позиция № 1:
Цената, която ще бъде заплащана от Възложителя, представлява часова
ставка за обслужване по всяка номенклатурна единица от обособената
позиция в лева без вкл. ДДС. Обслужването, за което се отнася часовата
ставка (цена), обхваща всички дейности по профилактика, текущи, основни
ремонти и труд, без стойността на резервните части.
Цена за сервизно обслужване и поддръжка с абонамент - обособена позиция
№ 2:
Цената за абонаментното обслужване включва цената за първоначален
технически преглед, профилактични прегледи, доставка на резервни части,
труд, включително за отстраняване на повреди.
Участниците предлагат цена без вкл. ДДС.

За медицински апарати, за които в колона “Брой” са посочени повече
от един брой апарати, участниците следва да попълнят в колона ”обща цена
абонамент без ДДС” крайната цена, изчислена според броя на апаратите.
Забележка 1: Участникът може да участва за всяка посочена
номенклатурна единица (апаратура) и от двете обособени позиции.
Забележка 2: Предложените от участниците цени не следва да
надвишават посочените в Приложение № 2 – Финансов ресурс, за всяка
отделна номенклатурна единица. Участници, предложили по-високи от тези
цени, ще бъдат отсранени от участие.
4. Участникът може да посочи без ограничения ползването на
подизпълнители.
Раздел II
Изисквания към участниците, във връзка с техните технически и
професионални възможности за изпълнение на обществената поръчка
1. Участникът трябва да има внедрена система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват идентичен
или сходен с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да има издадена Лицензия за работа с източници
на йонизиращи лъчения, ако кандидатства за апарати изискващи това.
3. Участникът трябва да разполага със сервизна база и техническо
оборудване за изпълнение предмета на поръчката.
4. Участникът трябва да има опит в сервизирането на медицинска
апаратура, идентична или сходна с предмета на поръчката. През последните
три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги
с идентичен или сходен предмет с настоящата обществена поръчка –
минимум 3 (три).
5. Участникът трябва да разполага с екип от квалифицирани служители
за изпълнение предмета на поръчката.
Възложителят ще отстранява от участие всеки участник,
който не отговаря на нормативно установените изисквания и
специалните изисквания, посочени в документацията за участие.
Раздел III
Доказателства за техническите възможности и професионална
квалификация на участника
1. Сертификат на внедрена система за управление на качеството ISО
9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с
обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката - заверено от
участника копие.
В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, достатъчно е да се представи заверено копие от

сертификат по ISO 9001:2008 поне един от съдружниците в
обединението/консорциума.
Посочените сертификати трябва да бъдат издадени от независими
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган за 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.
2. Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена
от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в съответствие с принципите и при
условията, определени от ЗБИЯЕ – заверено от участника копие.
3. Декларация за сервизна база и техническо оборудване, необходими
за изпълнение предмета на поръчката – Образец № 6.
4. Декларация за изпълнени услуги идентични или сходни с предмета
на настоящата поръчка – Образец № 8.
5. Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва
за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 9.
Раздел IV
Изисквания относно представянето на офертата
1. Всеки участник може да представи само една оферта.
2. Офертата се представя на български език. Ако са приложени
документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български
език от заклет преводач.
3. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното
представяне.
Забележка: Под „валидни“ се има предвид представеният документ
да е в срок на валидност към датата на подаване на офертата.
4. Предоставените лични данни от участниниците са във връзка с
изискванията на ЗОП и ППЗОП и ще бъдат обработвани единствено за
целите на настоящата обществена поръчка и съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и ЗЗЛД.
5. Всяка оферта трябва да съдържа:
Образец № 1 – Оферта;
Образец № 2 – Информационен лист;
Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
Образец № 4 – Декларация - чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП;
Образец № 5 – Декларация - чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП;

Образец № 6 – Декларация - чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП;
Образец № 7 – Декларация - чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС;
Образец № 8 – Списък - чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП;
Образец № 9 – Списък - чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП;
Образец № 10 – Декларация по ЗЗЛД.
6. Всички документи, представени във вд на копия трябва да бъдат
заверени „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на представляващия
участника.
Документите, свързани с участието в общесвената поръчка се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която трябва да бъде
отбелязана следната информация:

ДО:
„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – събиране
на оферти с обява, с предмет:
„Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура
ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при
условията на повикване по две обособени позиции“

От: …………………………………………….. (наименование на участника)
Адрес за кореспонденция: …………………..
Телефон: …………………………
Факс: ……………………………..
e-mail: …………………………....

