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РАОПК
ШПроектна решение
ИРешениеза публикуване

”Жид?
РЕшЕнип п (“минат м птпщхнм-ещмм

АГЕНЦИЯ по овщесгвгни поръчки
1000 София, ул: пеге 4

етш:ш9шшш.аш9шшш
интернет адрес:ШРЕШЕНИЕ ЗАОТКРИВАНЕ НАПРОЦЕДУРА

Шосъщественпърви етап на контрол чрез случаен избор
ИН нв регистрационнитеформа от ССИ
20щоза5-00052-0025(ПУУММВП-пппптхххх)
Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
Професионалнаобласг, в която попада предметът на обществената поръчка
до. Медицинскатехника
Решение номер: 101 Отдата: 29 03 2019дд мм гггг

ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информации
Партида на възложителя: 00052
Поделен ие:
Изходящ номер: 12-43 от дата 29/03/2019
Коментарна възложителя:

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ШПубличен
[:]Секгорен
1.1) Наименованиеи адрес
Официално наименование:

лечение д-р Стефан Черкезов АД
Многопрофилна областна болница за активно

Национален регистрационен номер:
1 04 5 1 0 5 1 4

Пощенскиадрес:
ул. Ниш по
Град: кодМОТЗ: Пощенски код: Държава:
Велико Търново 86321 5000 ВС
Лице за контакт: Телефон:
Здравка Михайлова 062 640922
Електронна поща: Факс:
пюьа1й5сп9уапооюош 062 640829
Интернетадрес/и
Основен адрес (НМ,):
пир: / /пьоьа1сагпочо . пъп . Ки;

Адрес на профила на купувача (НМ.):

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
ШМинис-герогво или друг държавен орган,

НКЛЮЧИТеЛНП ТЕХНИ РЕГИОНЗЛНИ ИЛИ МЕСТНИ

подразделения
[] Национална агенция/глужба
ШРегионален или местен орган
ШРегионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ШОбществениуслуги

унп Ж1о7П2Ч45=с415Ъ-штнеппаапа

пссрз : //шооа1са:псуо.п1ь .139/ргос2ебш:1тр0*2ср/5ьопапхепй-ап49

%Публичноправна организация

ШЕвропейска институция/агенция или
международна организация

Шдруг тип:

ПНастаняване/жилищностроителство и места
за отдих и култура



н.,„.ш „от: РьшЕннЕ могкшвмп на П|КдЦ[ЦУРА4-=у.пцщ

ШОЮРЕНЗ ШСоциална закрила
ШОбщес-гвен ред и сигурност ШОтдих, култура и вероизповедпние
ШОколна среда Шобразование
ШИкономически и финансови дейности Шдруга дейност:
%Здравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от векторен възложител)
ШГаз и топлинна енергия
ШШек-гроенергия
ШВодоснабдяване

ШПощенски услуги
[:]Експлоатация на географска област
Шдруга дейност:

Транспортни услуги
РАЗДШ Н: ОТКРИВАНЕ
и0ткривам процедура
Шао възлагане на обществена поръчка
Шза сключване на рамково споразумение
Шза създаване на динамична системаза покупки
Пконкурс за проект
ШС-ьадавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Нд) Вид на нищетата

ДаП НСИ

(попълва се от публичен възложител]
ШОткрита процедура
ПОграниченапроцедура
ШОьс-геаателна процедура с договаряне
ШОьстезателендиалог
[]Партньорствоза иновации
ШДоговаряне без предварително обявяване
ШКонкурсза проект
ШПублично състезание

Прякодоговаряне
(попълва се от сек-горен възложител)
ШОткрита процедура
[:|0граниченапроцедура
Щдоговаряне с предварителна покана за участие
ШСъстезателендиалог
ШПартньорс-гвоза иновации
Шдоговаряне без предварителна покана за участие
ШКонкурс за проект
ШПублично състезание
ШПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областитеотбрана и сигурност)
ШОграничена процедура
Шдоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
ЩСъстезателендиалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ Н]: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Енд. 73, ал. 1 от зоп
ШЧл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] отЗОП
ШЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 отЗОП
ШЧл. 79, ал. 1, т, [...] от ЗОП
[]Чл. 18, ал. 1, т, 11 във вр. сал. 8 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 182 ал. 1 т, [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
|:|Чл. 132 от ЗОП
ШЧл, 18, ал. 1, т. 7 във вр. :: ал. 6 от ЗОП

хип шивач-кварцатамошната



Партия (мач пещите п оти-мине на пщцпцун Аверсчп м

ШЧл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 18. ал. 1,т. 11 във вр. с ал. 8 отзОП
ШЧл. 18, ал. 1. т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 141, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 142. ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
ШЧл. 160 от ЗОП
ШЧл. 163, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 164, ал. 1, т. [...] отЗОП

РАЗДЕЛШ: ПОРЪЧКА
ПМ) Наименование
„Абонамент:-ю сервизно обслужване на ангиографски апарат ПМОЧА !“и оборудване към него, находящ се в МОБАЛ „Д>р Стефан Черкезов” АД ,
гр. Велико Търново„
те) Обект на поръчката
ПСтроителсгво
Шдосгааки

Услуги

“Аз) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребност и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Абонаментното сервизно обслужване на ангиографски апарат ПЧМОУА 1135 530
и оборудване към него, а именно:
Апарати
Брой годишни профилактики
1.Ангиографски апарат ПШОУА 165 5304 пъти, брой часове съгласно
изискванията на производителя
2.Непрекъсваемо /интегрирано/ електро захранване Много 1117152 пъти, брой
часове съгласно изисквания на производителя / като в една от
профилактиките е включена подмяна на комплект акумулаторни батерии/
3.Раоотна станция - АИ 4.72 пъти, брой часове съгласно Изисквания на
производителя
А.Хемодинамична станция Масьао2 пъти, брои часове съгласно изисквания
на производителя
5.Ангиографски инжектор Мешосо Ветрге552 пъти, брой ча,цзе сьглазнп
изисквания на производителя
1У.4) Общетенвтп поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да [] Не Е
на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техн ическата спецификация
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорниусловия)
“1.9 Информацияотносно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ш НеЕ
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

тиа) Разделине на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособенипозиции Да [] Не8

унп В|07Г3307Гаес423|гВО4ГьГ25еШшМ



"Шна- вот: РЕШЕНИЕ ”И () [КРИВАНЕ на пимгпуна „ш.-„. и»)

Мотиви за невъзможното за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия
случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значителнозабавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета идоговора.
Ша) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4 60000 Бал та: БЕН
ПСВ) Предметът на поръчкатасе възлага с няколко отделни процедури: Да Ш На Ж
Обща стойност- на поръчката, частот която се възлага с настоящатапроцедира:Стойност без да се включваДДС: Валута: БСП
Списък на останалите процедури е кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ У: МОТИВИ
Ул) Мотиви за избора на прецедура (когато е приложимо)
(Краткоописание на фактическите обстоятелства,които обуславят избора на съответната
процедира)
При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да
избират свободно открита или ограничена процедура. Н тоащата процед“.
попада в хипотезата на разпоредбата на чл.20, ал.1, 6. Б 0: ЗОП, ко то
планираната за провеждане поръчка за доставка и услуга е На стойност пп, голяма или равна на 280 000 лв. без начислен ДДС и с цел о..игурпваь
на максимална публичност и достъпност, се обявява като открита
процедур-
"За изчисляване на прогнозната стойност на Общегтвената поръчка, при
спазване на чл.21, ал,1, ап.2 и ал.8 от ЗОП, възложителя е опред
прогнозната стойност съобразно пазарната стойност за възлагане
дейности, определена в резултат на пазарни проучвания,

ал

Уа)Лица, до които се изпращапоканата за учасгие в процедура на договарянебез
предварително обявление, договарянебеа предварителнапокана за участие,
договарянебез публикуване на обявлениеза поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

У.3) Настоящата процещра е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект. която е (когато е приложимо):
открита с решение П“ -- от Дата .- дл/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален "*

(ппппп-уууутхххх)
Ул) Допълнителнатадоставка/повторнатауслуга или строителсто :: (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВЕИ

РАЗДЕЛ У1: ОДОБРЯВАМ
Еобявлениетоза оповестяване откриването на процедура
Шпоканата за участие
Йдокументацията

хнп татами-425мои-анатеми *



Пития: Пти:

РАЗДЕЛУИ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
И].1)Допълнителнн информация (когато е приложимо)

евшгниь :; (ПИРИН-хмм ппшшум„т... „.

ЧИД) Орган, който отговаря за процетите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен т (ЕИК)

Пощенскиадрес
бул. Витоша |!” 18
Грац Пощенски код Държава
София 1000

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
срсаанЦпВсрсф; 02 9807315
Интернетадрес (НМ.):
ь:гр://иии.срс.ь9
ии) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни сроковеза подаване на жалби:
Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията, при

аЛ.1,т.1 от ЗОПспазване на срока посочен в чл.197,
УН.4) дата на изпращане на начаящоторешение
2 03 еоходд/мм/гггг
РАЗДЕЛИ":
“П.П Трите и
дАр Стефан
Ин. и) длъжиоа4ИзпълнителеЮлирек;()”

„„, имаго-мда;„миещи-оп


