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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00325
Поделение: ________
Изходящ номер: 4842 от дата 18/11/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД
Адрес
бул. "Пещерско шосе" №66
Град
Пощенски код
Пловдив
4002
Място/места за контакт

Страна
Република
България

Телефон
032 602930

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Тенчо Василев
E-mail
Факс
op@unihosp.com
032 644058
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.unihosp.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.unihosp.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка и монтаж на резерви части и принадлежности, съвместими
с наличните линейни ускорители Mevatron Primus Hi и Mevatron
Primus М в Клиника по Лъчева Терапия на УМБАЛ „Свети Георги”
ЕАД, гр. Пловдив“
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 7d4ac127-f931-4d4a-9bab-0dc23424801f

Осн. код
33100000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Описание на количествата и обема на обществената поръчка, както
следва:
1. Спецификация на резерви части и принадлежности, съвместими с
наличния линеен ускорители Mevatron Primus Hi
1.1.Блок блокировки, комплект-1
1.2.Предавателен механизъм, брой-1
1.3.Линейни лагери за преместване на всички подвижни детайли,
комплект-1
1.4.Измервателно табло за дебити в комплект с електронно
информационна система съвместима с линейния ускорител, комплект1
1.5.Подмяна на водно-охладителна система на линейния ускорител
включваща: пневматични възли, датчици, разпределителни
подвеждащи охладителни линии на ротиращата и на стационарната
част на линейния ускорител, комплект-1
2.Спецификация на принадлежности, съвместими с наличния линеен
ускорители Mevatron Primus M
2.1.Входно/изходно UPS табло:
2.1.1.Изработка на табло 80 kVA в комплект със защита от
пренапрежение и мрежов анализатор. Таблото да включва:
2.2.2.Аресторна защита тип I+II
2.2.3. Входен прекъсвач
2.2.4.Прекъсвач за правия вход на UPS-а
2.2.5.Прекъсвач за bypass-ния вход на UPS-а
2.2.6.Входен прекъсвач за UPS шина
2.2.7.Разпределителна UPS шина с прекъсвачи за 40 kVA, 20 kVA
мощност, 10 kVA
2.2.8.Мрежов анализатор
2.2.9.Метално табло
2.2 Кабели:
2.2.1. Входно/изходни кабели - ПВА II - 70 кв.мм. H07V-K
1x120 .45/.75 kV - 145 метра
2.2.2. Батерийни кабели - ПВА II - 70 кв.мм. H07V-K
1x120 .45/.75 kV - 28 метра
3. Аксесоари:
3.1. Кабелна скара - Кабелна метална скара 300х100 мм. - 10
метра
3.2. Фиксиращи материали (кабелни обувки, скоби, накрайници и
други) - 1 комплект
4. Труд:
4.1.Демонтаж и монтаж на UPS 80 kVA с батериен модул
4.2.Профилактика и почистване на UPS 80 kVA
4.3.Подмяна на батерии
5. Батерии:
5.1.Капацитет: 52 Ah
5.2.Волтаж: 12V
5.3.Автономия 35 минути при 30 kW товар - 46 броя
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000.00 Валута: BGN
Място на извършване
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

УНП: 7d4ac127-f931-4d4a-9bab-0dc23424801f

код NUTS:
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BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите
трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко
следното съдържание:
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с
прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за
създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално
състояние от съответния публичен регистър във формата на копие,
заверено от участника с неговия подпис и печат.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
2.1. Срок за доставка и монтаж – не повече от 20 работни дни,
след заявка.
2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца.
2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на
договор за обществена поръчка при условията на следната
договорна отговорност:
2.3.1. За неизпълнение на задълженията си по договора,
неизправната страна ще дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула
цяло и два процента) на ден върху стойността на неизпълнението в
договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет
процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение
за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят
договорената неустойка.
2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлаганите
резерви части и принадлежности, придружени с инструкции за
употреба на български език;
2.5. Техническа спецификация (описание) на предлаганите резерви
части и принадлежности, съответстваща на описанието и обема,
зададени от възложителя.
2.6. Изисквани сертификати за качество:
• ISO 9001:2008, ISO 13485:2003,
3. Ценово предложение съдържащо:
3.1. Предложена цена за резервите части и принадлежности с
включена доставка и монтаж.
3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена
фактура, не по-рано от 60 дни, като авансово заплащане не се
допуска.
4. Разходите свързани доставка и монтажа на необходимите за
работа на техниката, резервните части и принадлежности са за
сметка на участника, който е длъжен да ги осигури за целия срок
на договора от 20 работни дни.
5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни
дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.
6. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66000,00 лв. без
ДДС.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране
УНП: 7d4ac127-f931-4d4a-9bab-0dc23424801f

Час: 15:00
Да

Не
3
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Адрес, на който трябва да бъдат изпратени офертите за участие:
гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" №66, деловодство на УМБАЛ "Св.
Георги" ЕАД
Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е
осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/:
http://www.unihosp.com/?menu=contracts

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/11/2013 дд/мм/гггг

УНП: 7d4ac127-f931-4d4a-9bab-0dc23424801f
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