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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директна аоц/щ/ЕС / ЗОП

ШПроект на обявление
Шобявленне за публикуване

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименованиеи адреси * (моля, посочете всички въмагащи органи, които
отговарят за процешата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ?

Многопрофилна областна болница за активно 104510514
лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Пощенскиадрес:
ул. Ниш М: 1

Град: код МПТБ: Пощенски код: Държава:
Велико Търново 1556321 5000 ЕС
Лице за контакт: Телефон:
Здравка Михайлова +359 62-640922
Електронна поща: Факс:
шоьа1й5сп9уапоолош 4359 62-640829
Интернетадрес/и
Основен адрес (НМ.):
мир: //шоьа1сагпочо.п1с .ьо
Адрес на профила на купувача (НМ.):
нигра : //шоьа1сагпооо . им . ьо/ргосгеооп-ро-иор/аьопатепсеапоеозгат/
1.2) Съвместно възлагане
ШПоръчката обхваща съвместновъзлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложнмото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:

ШПоръчката се възлага от централен орган за покупки
1.3) Комуникация
ШДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен

достъп на: (НМ.)
ттр5://тоьа1(агпоуо.пи.ьд/ртостеопт?-ро-1ор/аьопатепьапдеовгаЕ/

Шдосгьпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
можеда се получи на: (ЕНП,)
допълнителна информация може да бъде получена от

ШГорепосоченото/ите място/места за контакт
Шдрут адрес: (моля посочетедруг адрес)
офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
Шелектронно посредством: кош.)
Еторепосоченото/ите място/места за контакт
Пдо следния адрес: (моля, посочетедруг адрес)
Ш Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не

са досгъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (Ню.)
1.4) Вид на възлагащия орган
ШМинисгерсгво или всякакъв друг национален ИПубличноправна организация

или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

ШНационална или федерална агенция/служба ШЕвропейска институция/агенция или
международна организация

ШРегионален или местен орган Шдруг тип:
ШРегионална или местна агенция служба
1.5) Основна дейност
ШОбщи обществениуслуги ШНастаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
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ШОтбрана ШСоциална закрила
ШОбщесгвен ред и безопасност ШОгдих, култура и вероизповедание
ШОколна среда ПОбразование
[Икономически и финансови дейности [:]друга дейност: #Здравеопазване

РАЗДЕЛ П: ПРЕДМЕТ
Нд) Обхват на общественатапоръчка
11.14) Наименование:
„Абонаментно сервизно обслужване на ангиографски апарат ШМНОХ/А 153 530
и оборудване към него, находящ се а МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД *
гр. Велико Търново„
Референтен номер: 2

11.13) Основен СРУ ко
допълнителен СРУ код: 1 2

50420000

11.1.3) Вид на поръчки
ШСтроителсгво Шдоставки ИУслуги
11.14) Кратко описание:
Абонаментното сервизно обслужване на ангиографоки апарат 1НМОУД 165 530
и оборудване към него, а именно:
Апарати
Брой годишни профилактики
1.Ангиографски апарат ШИМОЧА 165 5304 пъти, брой часове съгласно
изискванията на производителя
2.Непрекъсваемо /интегрирано/ електро захранване Г1пого ПР52 пъти] брой
часове съгласно изисквания на производителя / като в една от
профилактиките е включена подмяна на комплект акумулаторни батерии/
3.Работнв станция - Аи 4.72 пъти, брой часове съгласно изисквания на
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
4.Хемодинамична станция Масьаь 2 пъти, брой часове
съгласно изисквания на производителя
5.Ангиографски инжектор Мешосо Нешрге552 пъти, брой часове съгласно
изисквания на „производителя
11.1.5) Прогнозна обща стойност-#
Стойност, без да се включваДДС: 4 6 0 0 0 0 Валута: НБМ
(за рамкови споразумения шш динамични системи за покупки - прогнозни обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение ми на динамичнапш
система за покупки)
11.1.6) Разделянена обособени позиции
Настоящата поръчка е раздшенана обособенипозиции
Шда
иНе

Оферти могат да бъдат подавани за
Швсички обособенипозиции
Шмаксимален брой обособени позиции:
Шснмоедна обособена позиция

ШМакспмален брой обособени позиции, които могатда бъдат възложени на един оферент
ШВъзлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ 11.2)Описание / обособена позиция
113) Описание *

11.2.1) Наименование: ?
Обособена позиция Н9:
2

11.2.2)ДопълнителниСИ! кодове 2
Основен СРУ код: * 50420000
допълнителен СРУ код: 1 2

11.23) Място на изпълнение
Основно място на изшиение:
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шшш спални и норми ша». *

Отделение по кардиология, Инвазивна лаборатория на МОБАП "Дер Стефан
Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на ул. Ниш Н: 1

нд питат иди
11.24) Описание на обществената поръчка:
[естество и количество на строителни работи, доставки или ушуги или указване на потребности и
изисквания)
Абонаментното сервизно обслужване на ангисграфски апарат [ММОУА 155 53
и оборудване към него, а именно:
Апарати Брой годишни
профилактики
1.Ангиотрафски апарат ШИМОЧА 163 5304 пъти, брой часове съгласно
изискванията на производителя
2.Непрекъсваемо /интегрирано/ електро захранване Г1цого ЦР52 пъти, брой
часове съгласно изисквания на производителя / като в една от
профилактиките е включена подмяна на комплект акумулаторни батерии/З.?аботна станция - АИ 4.72 пъти, брой часове съгласно изисквания на
производителя
4.Хемодинамична станция МасЪаь2 пъти, брой часове съгласно изисквания
на производителя
5.Ангиографски инжектор Пешосо Вешргезз2 пъти, брой часове съгласно
изисквания на производителя
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 60 месеца от датата на
сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената
поръчка. Абонаментното сервизно обслужване включва:
1.текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали
повреди и аварии по заявка на възложителя със срокове на реакция при
повикване:
-До 2 работни часа чрез дистанционна сервизна връзка:
“до 12 работни часа , сервизен инженер на място.
2.извършване на техническа проверка/диагностика и профилактика на
апаратурата/оборудването:
3.отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и
проверки:
д.при необходИмост или при нововъведения по медицинска техника и
апаратура изпълнителят следва да осигури обучение на персонала и
методична помощ.
При необходимост изпълнителя извършва доставка и подмяна на резервни
части за конкретната медицинска техника и апаратура, при условия
описани в техническата спецификация.
11.2.5) Критерии за възлагппе
% Критериите по-долу

Ш Критерий за качество - Име: /Тежест: * 2 2“

]] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: * 2“

8 Цена -Тежесг: 21
|] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка
11.2.6) Прогнознастойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 6 0 0 0 О Валута: вон
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки- прогнозна абщимиксциални
стойност за шината продължителностна тази обособени позиции)
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или диивмичив
система за покупки
Продължителност в месеци: 60 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайнадата: дц мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Ди Ш На8
Описание на подновяванията:

11.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите,които ще бъдат
поквпепи
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[[ ИЗКЛЮЧЕНИЕ НП ШШИШ ППНЦЕЦУВИ]

Очакван брой кандидат:
или Предвиден минимален бро . / Максимален брой: ?
обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.1о) Информацияотносно вариантите !

Ще бъдат приемани варианти да |] Не Ш !

11.2.11) Информацияотносно опциите
Опции да Ш Не 8
Описание на опциите:

Нала) Информация относно електронникаталози
ЩОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

11.2.13)Информашотносно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма. финансиран/ц сьс Да Ш Не Е
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

11.2.14)Допълнителниинформация:
Всеки участник може да представи само едно предложение, вкпючвашо
изпълнението на цялото оборудване от предмета на поръчката за
обслужване на медицинската апаратура. Задължително е успее/гето за
комплектност. Ако липсва предложение по част от апаратурата и/нги
оборудването към нея, то цялата оферта не се оценява.
РАЗДЕЛ 111: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ
НЕ.!) Условия аташе
111.1.1) Годност за упражняване на професионалнатадейност, включително
изисквания във връзка с вписванетов професионалниили търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участниците трябва да имат право да извършват оферираната услуга,
когато действащото законодателство изисква за нея
разрешителен/лицинзионен режим.
Участниците следва да притежават валидна лицензия от Агенцията за
ядрено регулиране (АЯ?) за дейности с източници на йонизиращи лъчение.
В приложимите случаи, съответствието си с поставения критерий за
подбор, участникът декларира в част ш, буква „А“, като попълва данни
за документа, удостоверяващ правото му да извършва оферираната услуга и
посочва публичен регистър, в който се съдържат данни за иададечата
лицензия.
За доказване на съответствието с посоченото по-горе изискване
участниците следва да представят съответните документи на основание
чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП (в хода на процедурата при поискване от
възложителя и преди сключване на договора).
111.1.2) Икономическои финансовосъстояние
Ш Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
НЕ
Изискване минимално/нн ниво/а: 2

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците.
"1.1.3) Технически и професионалнивъзможности

шп а7ю7зП-мю-т4п-ььчьмтчтопада



П-плш оьнвлвниь Ъх поръчка (им. 7»

Щ Критерии за подбор, както е указано вдокументацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През
последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, да е
изпълнил поне 1/една/ услуга с предмет и обем идентичен или сходен с
тази на предмета на поръчката (чл.63,ал.1, т.1 от ЗОП).
* Под "Услуги с идентичен или сходен предмет" следва да се разбират
услуги за техническо обслужване (ремонт, доставка на резервни части
профилактика) на медицинска апаратура и съответното оборудване
(съоръжение), които са приключили в посоченияпо-горе период.
2 . УЧЗСТНИКЪТ да разполага С персонал * технически ПИЦЗ,
сервизниспециалисти с определена професионалнакомпетентност за
изпълнение на поръчката (чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП).
3.Участниците трябва да разполагат със собствена или наета сервизна
база, необходими за изпълнение на поръчката
4. Участникът в процедурата следва да притежава права от фирмата
производител на апаратурата да извършва дейности по предмета на
поръчката (когато е приложимо).
Изискват) минимално/ни ниво/а: 2

1. За удостоверяване на съответствието с изискването по т.1.
участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените
услуги, идентични или сходни с предмета на общественатапоръчка
презпоследните три години, в т.1б) от таблица В: Технически и
професионални способности, част ШУ „Критерии за подбор“ от ЕЕПЗШ
катосписък на услугите, коитосаидентични или сходни с предмета на
общественатапоръчка, с посочване на описание на услугите, стойностите
датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги
(референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на
участниците).
2.Участникът да разполага с минимум 1 (един) специалист със
съответната професионална компетентност за изпълнение на поръчката
минимум един квалифициран сервизен специалист, притежаваш сертификат/и
за професионална компетентност, установяващи наличието на знанищ
получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на
професионални умения усвоени в процеса на упражняване на дейност за
сервиз на съответната медицинска апаратура, за която се подава оферта
(или оборудване от същия тип).
3.Участникът да разполага с минимум 1 (един) специалист със съответната
професионална компетентност за изпълнение на поръчката: минимум един
квалифициран сервизен специалист, притежаващ сертификат/и за
професионална компетентност, установяващи наличието на знанищ
получени чрез образование или допълнителна квалификация и за
професионални умения и обучение установяващи се чрез сертификат за
обучение/оторизация/друг документ издаден от фирмата - производител на
апаратурата или друга организация сертифицирана от производителя за
провеждане на обучения за сервиз на съответната медицинска апаратура
за която се подава оферта (или оборудване от същия тип).
* За удостоверяване на възможностите по т.2 се попълва в т.6 от таБЛИЦн
В: Технически и професионални способности, част 1Ч „Критерии за подбор"
в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информациж
в съответствие с критериите за подбор съгласно чл.67, ап.1 от ЗОП, като
се попълва името/имената на сервизните специалисти, професионална
компетентност, номер на сертификата/тите за образователна и

професионална квалификация, на преминато обучение/оторизания и данни
за издателя/лите на сертификатите.
За доказване на съответствието с посоченото по-горе изискване
участниците следва да представят съответните документи на основание
чл.67, ап.5 и ал.6 от ЗОП (в хода на процедурата при поискване от
възложителя и преди сключване на договора).
4. Участникът предоставя (декларира) в т.9 от таблица 8: Технически и
професионални способности, част ШУ „Критерии за подбор" в Единния
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европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) необходимата
информация по т.3.
5. За доказване на съответствието . посоченото по-горе изискване в т.4
УЧАСТНИЦИТЕ следва да ПРЕДСТЕЕЙТ съответните ДСКУМЕНТИ на С. звани
чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП (в хода на процедурата при поискване от
възложителя и преди сключване на договора).
"1.1.5) Информацияотносно запазени поръчки ?
ШПоръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение

ШИзп-ьлнениетона поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места

1113) Условия във връзка с поръчката :
111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)[]Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконови или админисгративна разпоредба:

111.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се извършва
ежемесечно и при повреди в срок -До 2 работни часа чрез дистанционна
сервизна връзка;До 12 работни часа - сервизен инженер на
масто.Аоонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се
извършва ежемесечно и при повреди в определените срокове.Срокът за
отстраняване на повредата е до 24 часа, след извършване на
диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим потъпъг
срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се
посочват причините за това.При необходимост изпълнителя извършва
доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника
и апаратура, при следните условия: .достаака за сметка на изпълнителя
при необходимост на всички стандартни резервни части за описаните
апарати, срок до 5 работни дни;2.Доставка за сметка на изпьлнитела при
необходимост на специализирани резервни части, а именно 1 брой
дигитален детектор за Ангиографски апарат 1ММОУА 165 530
“1.2.3) Информащшотносно персонала, който отговаря за изпълнениетона
поръчката
ЩЗадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ Ш: ПРОЦЕДУРА
“И) Описание
т.т.!) Вид процедура
ШОгкрита процедура

ШУскорена процедура
Обосновка:

ШОграничена процедира
ЩУскорена процедура
Обосновка:

ШСьс-гезателнапроцедура с договаряне
ЩУскорена процедира
Обосновка:

ШОьь-гезателен диалог
ШПартньорс-пзо за иновации
Публично състезание

Ш.].з) Информация относно рамковоспоразумение или динамична система за
покупки
ШТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

ШРамково споразумение с един оператор
[:]?амково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковотоспоразумение: 2
ШТази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

Шдинамичната система за покупкиможе да бъде използвана от допълнителни ку пуначи
В случай на рамкови споразумения - обосноваванена срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

унп июппмшшамв-ваююпщд
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“1.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертитепо времена договарянетоили на диалога
ШПрилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решенияили на договаряннте оферти
П/.1.5) Информация (тгноснодоговаряне (само за тезателни процедури с !

договаряне) !

ШВъзлагащият орган си запазва правотода възложи поръчката въз основа на първоначалнитеоферти, без да провежда преговори
[У.].б) Информацияотносно електронниятъргШЩе се използва електронен търг
Допълнителна информация относно елекгронния тьрг:

П.].З) Информацияотносно Споразумението за държавнипоръчки (ЕРА)Общесгвенатапоръчка попада в обхвата на Споразумениетоза държавни поръчки да |] НеЕ(СРА)

т.е) Административна информация
Шал) Предишнапубликацияотносно тази процедура 2 *

Номер на обявлението 5 03 на ЕС! НИПИ/5ППП-ПППППП
Номер на обявлението в РОН:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обямекиена профила но

*пувоча)
“7. .2) Срок за получаванена офертиили на заявления за участиеДата: 03.0512019дд мм гггг Месгновреме: 16:00
“7.2.3) Прогнозна дата на изпращанена покани за тьрг или за участие на набраните *

кашшдати 4

дд мм/гггг
“1.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие1

[:]Английски ШИрландски ШМалтийски ШРумънски ШФренскн
ШБългарски ПИспански ПНемски ШСловашки ШХ-ьрватски
ШГр-ьцки ШИталиански ШНидерландски ШСловенски [ЧешкиШдатски ШЛатаийски ШПолскн ШУнгарски [Шведски
ШЕсгонски ШЛитовски ШПортугалски ПФински
“1.2.6) Минимален срок, през който оферентьт е обвързанот офертата
Офертататрябва да бъде валидна до: дд/мм /гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
“1.2.7) Условия аа отваряне на офертите 1

Дата: 07.05.2019дд/мм/гггг Местно време: 10:00
Място: Заседателната зала на МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД, гр.Велико”Рьрново, ул.Ниш Мз 1

Информация относноупълномощентелица и процедуратана отваряне:
Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват-
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
РАЗДЕЛ“: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ил) Информацияотносно периодичнотовъзлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да [3 НеИ
Прогнозни срокове за публикуванетона следващи обявления: 2

ИД) Информацияотносно елекгроннотовъзлагане
ШЩе се прилага електронно поръчване
ШЩе се използва електронно фактуриране

Ще се приема електронно заплащане
И-З) Допълнителнаинформация: 1
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки
участник, който отговаря на предварително обявените условиг.Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или

) нп 87:07:Патологична-типажи *



Пптищ възпитание “ поръчка пенсия -.

гтехни обединения, както и всяко друго образувание, което има право даизпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която тее установено. „Законодателството на държавата, в която участникът еустановен“се определя съгласно 5 2, т. 15 от допълнителните разпоредби(д?) на ЗОП.
Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когатоучастникът, определен за изпълнител,е обединение на физически и/или
юридически лица.
Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане наобществена поръчка на основание на неговия статут или на правната муформа, когато той или участниците в обединението имат право дапредоставят съответната услуга, в държавата членка, в която саустановени.
В процедУРата не могат да участват свързани лица по чл. 101, ал. 11 ст
ЗОП, във връзка с 5 2, т. 45 от ДР на ЗОП и във връзка с чл. 131, ал.13 от ЗОП.
В процедУРата не могат да участват пряко и/или косвено дружестватарегистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и
контролираните от тях лица, съгласно чл. 3, т. В и чл. 4 от Закона заикономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните :т тчь лица „
техните действителни собственици (зиоодрюпдвклтдсъ.
В процедурата не могат да участват лица, за които са налицеобстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на кооупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).Възложителят
мишммотшкшевщщщшашжшшааттюсаюшшоснования по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
При подаване на оферта за участие горепосочените обстоятелства се
декларират вчаст 111, раздел Г: Специфични национални основания за
изключване от еЕЕДОП (електронен Единен европейски документ заобществени поръчки).
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 1

уведомяват писмено възложителя за всички настъпили промени в *

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 1-7 и чл. 101, ал. 11 от ЕОД
чл. 3, т. В и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС И чл. 69 от ЗПКОНПИ в 3-дневен
срок от настъпването им.
1. Деклариране на лично състояние .
1. При подаване на оферта за участие участниците декларират липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез *

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), по образец на Европейската комисия.
2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица
за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представа отделен
ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6
от ЗОП.
Възложителя изисква от определения изпълнител да представи гаранция
която да обезпечи изпълнението на договора.Гаранцията за изпълнение
следва да е в размер на 5 (пет)% от стойността на договора за
обществена поръчка без ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а). парична сума;
б) . банкова гаранция:
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покрит. на
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по 6 „а“ и „6” може да се предостави от името на изпълнителя
за сметка на трето лице - гарант. .

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение .Банкова сметка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД: ЗНАМ:

унп папи-мм.дшшиитюц *



Парини овлвлнннь ». поръчка „ш.-„„ и

ЕС 57 РПЧХ/ 9150 101504 686, Е1С: РШМУЕБЗГ, БАНКА: „Първа Инвестиционнабанка” АД, клон Велико Търново.
ИА) Процедури по обжалване
Ш.4.1) Орган, който отговаря за процещрите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша Ш 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 во

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
срсаотмпбсрсфо +359 29807315
Интернет адрес (ПЦ):
нсср://иии.срс.ьо
И.4.2) Орган, който отговаря за процетите по медиация =

Официално наименование:

Пощенскиадрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернетадрес (ПП.):

И.4.3) Подаване на жалби
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 изтича-те на
срока по чл. 100, ап.3 от зоп.
У1.4.4) Служба, (тт- която може да бъде получена информация относно подаването нажалби :
Официално наименование:

Пощенскиадрес:

Град: Пощенски код: държана:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернетадрес (НЮ-):

Ш.5) Дата на изпращанена настоящото обявление
дата: 29.03.2019дц/мм гггг

Възлагащият орган/възложителиноси отговорностза гарантиране на спазване на
законодателсгвтона Европейския сьюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
1 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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