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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: 01713

Поделение: ________

Изходящ номер: 221 от дата 17/02/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Диагностично - консултативен център - 1 - Русе ЕООД

Адрес
ул. Независимост № 2

Град Пощенски код Страна
Русе 7002 България

Място/места за контакт Телефон
 главен счетоводител 082 834121

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Калинка Драганова

E-mail Факс
dkc1_rs@b-trust.org 082 834239

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://dkc1ruse.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://dkc1ruse.org/index.php/profil-na-kupuvacha/87-
obshtestvena-porachka-2015-1

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 
стационарна  цифрова ехографска система за АГ с 3-4 D образ, 
коремни органи, гърди, за нуждите на „ДКЦ-1- Русе” ЕООД

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33112200
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1 бр. стационарна  цифрова ехографска система за АГ с 3-4D 
образ, коремни органи, гърди.  

Прогнозна стойност

(в цифри): 48000.00   Валута: BGN

Място на извършване

ДКЦ-1- Русе  ЕООД – гр. Русе, ул. „Независимост” № 2. код NUTS:  

BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предлаганото медицинско оборудване трябва да е сертифицирана по 
Директива 93/42/ЕИО и има нанесена СЕ маркировка върху 
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и 
чл. 15 от ЗМИ. Предлаганото оборудване следва да бъде фабрично 
ново и да бъде нов модел, изведен на пазара за първи път не по –
рано от 2014 г. Към оборудването следва да се достави и 
ръководство за работа на български език.Срок за изпълнение на 
поръчката - ще се определи съобразно офертата на участника, 
класиран на първо място в процедурата. Предложеният срок за 
изпълнение не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) 
календарни дни, считано от датата на получаване на авансовото 
плащане.Гаранционен срок  – ще се определи съобразно офертата на 
участника, класиран на първо място в процедурата. Гаранционният 
срок следва да бъде минимум 12 месеца, считано от датата на 
въвеждане на доставеното оборудване в експлоатация.При участника 
да има внедрена система за управление на качеството по стандарти 
ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, 
съответен на предмета на поръчката, или еквивалент и BS OHSAS 
18001:2007, или еквивалент, за здравословни и безопасни условия 
на труд.Монтажът на доставената ехографска система, обучението 
на място на служители на Възложителя за работа с нея и 
гаранционният сервиз, следва да бъдат извършени от правоспособни 
технически лица, които са преминали обучение при производителя, 
и са на разположение на Изпълнителя.Минимални изисквания към 
техническите параметри, на които следва да отговаря медицинското 
оборудване, са посочени в Техническа спецификация, приложена към 
поканата.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана  цена  (П ц)-60 % и Технически предимства на 
предложеното оборудване ( П тпо)-40 %."Предлагана Цена" / П ц /- 
Изравява се в цифра, представляваща съотношението между 
предложената най-ниска единична цена за изпълнение на поръчката 
от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от 
участниците, умножено с тегловен коефициент 60. Най – ниската 
предложена цена получава 60 точки. За всяка предложена по-висока 
цена спрямо най – ниската предложена, точките се изчисляват по 
формулата: Пц = Минимална предложена цена / Предложена цена на 
участник х 60. "Технически предимства на предложеното оборудване 
( П тпо) " - Максималният брой точки по този показател е  40, с 
относителна тежест в комплексната оценка 40 %.Точките по 
показателя  П тпо  ще се присъждат на база следните 
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подпоказатели: П1.1  - Консумация на електрическа енергия  на 
оферирания ехограф в режим на работа: – при консумация на 
електрическа енергия  на оферирания ехограф в режим на работа по
-малка  от  220 VA - 5 т.  - при консумация на електрическа 
енергия  на оферирания ехограф в режим на работа по-голяма от  
220 VA - 0 т.  П1.2    - Произведен шум от вентилаторите при 
работа на ехографа:- Оферираният ехограф при работа е с 
произведен шум от вентилаторите по-малък  от 42dB – 10 т.  - 
Оферираният ехограф  при работа е  с произведен шум от 
вентилаторите  по-голям  от 42dB – 0 т.  П1.3  –  Окомплектовка  
на ехографа с работна станция - софтуерен пакет за инсталация на 
външна компютърна система, идентичен на програмата на ехографа 
за оф-лайн пост-обработка на получените ехографски данни, 
извършване на специализирани измервания и работа с протоколи от 
изследванията, позволяващ инсталация на няколко компютъра 
едновременно:- в окомплектовката  на оферирания ехограф  е 
включена посочената работна станция - 10 т. - в окомплектовката  
на оферирания ехограф  не е включена посочената работна станция  
– 0 т. П1.4 – Наличние на режим на мултигейт спектрален доплер,  
обработващ  едновременно ехо сигнали от множество дълбочини по 
цялото протежение на ултразвуковия лъч,  с  построяване  на 
графичен  доплеров профил  за едновременен анализ  в реално 
време  на  кръвотока в няколко кръвоносни съда  или на различни 
компоненти на  кръвотока в един и същи съд, без загуба на 
кадрова честота.  - Наличние на посочения режим при оферирания 
ехограф  - 15 т. -  Липса на посочения режим  при оферирания 
ехограф  - 0 т. Общата стойност на показателя  Птпо се формира 
като сбор от подпоказателите: П тпо    =  П1.1  + П1.2 + П1.3 + 
П1.4
Максималната оценка, която може да получи участникът по този 
показател е 40 точки. Комплексната оценка ще се формира като 
сбор от оценките по двата показателя:  П ц + П тпо. Класирането 
на офертите ще се извършва от комисията в низходящ ред на 
получените оценки, като на първо място се класира офертата с най 
– висока комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на 
две или повече оферти са равни, 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 „Технически предимства” и се избира офертата с по-
благоприятна стойност по този показател. 

Срок за получаване на офертите

Дата: 27/02/2015 дд/мм/гггг Час: 12:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи 
следните документи: 1.Списък на документите.2.  Пълномощно с 
нотариално удостоверяване на подписа на лицето, подписващо 
офертата – представя се, когато офертата не е подписана от 
представляващия Участника съгласно актуалната му регистрация, а 
от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното е в 
свободен текст.3. Представяне на участник – по образец.4. 
Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на името на 
участника, издадено от ИАЛ. Документът се представя в заверен от 
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участника препис. 5. Списък  на  доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
- по Образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството 
за извършената  доставка се представя  под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата. Удостоверението се представя в заверено 
от участника копие. 6. Документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП – по 
образец.7. Копия на валидни сертификати на името на участника, 
които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за 
системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53 от 
ЗОП:7.4.1. ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на 
сертификата, съответен на предмета на поръчката, или 
еквивалент.7.4.2. BS OHSAS 18001:2007, или еквивалент, за 
въведена система за здравословни и безопасни условия на труд.8. 
Техническо предложение с посочен срок за изпълнение на поръчката 
– по образец. Към техническото предложение се прилагат:  8.1. 
Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС и СЕ марка - 
заверено от участника копие. 8.2. Брошура, Каталог или 
Продуктова спецификация (Data Sheet), придружени с превод на 
български език, в които са подчертани и номерирани конкретните 
параметри на оферирания ехограф, които са посочени като 
минимални изисквания към техническите параметри, на които следва 
да отговаря медицинското оборудване, или подлежат на оценка, 
съгласно методиката за оценка на офертите.8.3. Удостоверителен 
документ за обучение при производителя на предлаганото 
медицинско оборудване на техническите лица - заверено от 
участника копие. 8.4. Оризационно писмо от производителя на 
оборудването, удостоверяващо права за представителство и 
търговия на територията на България,  издадено на името на 
участника. 9.  Ценово предложение - по образец. Изброените 
документи от т.1 до т.9 включително, се поставят в непрозрачен 
плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, 
адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник, както 
и обозначение за коя процедура се изпраща / представя офертата. 
При сключване на договор определеният изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП 
(свидетелство за съдимост) и декларации за липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Дата, час и място на 
отваряне на офертите - офертите ще бъдат отворени на 27.02.2015  
г., в 14.00 часа, в град Русе, в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, 
кабинет на управителя. Отварянето на офертите е публично и на 
него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица.Документи, свързани с 
поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес: 
http://dkc1ruse.org/index.php/profil-na-kupuvacha/87-
obshtestvena-porachka-2015-1.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 27/02/2015 дд/мм/гггг
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