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България-Сливен: Медицинско оборудване
2020/S 043-101314
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист „ОП и маркетинг“
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Телефон: +359 44611778
Факс: +359 44624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5)

Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна
кардиологична диагностика

II.1.2)

Основен CPV код
33100000 - LA50

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна
кардиологична диагностика.
Предлаганата мед. апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана. Изпълнителят поема гаранционното
обслужване на доставената медицинска апаратура за срок не по-малък от 24 месеца.
Гаранцията за изпъл. на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията
за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция, или
— застраховка.
Частично освобождаване — в размер на 60 % от гаранцията след доставка.
Освобождаване на остатъчната сума се извършва след изтичане на гаранционния срок на апаратурата.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на
договора.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 88 000.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
33100000 - LA50

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД — гр. Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не
по-малко от 24 месеца на фабрично нова стационарна цифрова ехографска система за съвременна
кардиологична диагностика.
Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганите
апарати трябва да отговарят, са подробно описани в глава II „Техническа спецификация“ към
документацията. Участникът да има права на продажба и сервиз на предлаганата медицинска апаратура
от фирмата производител.
Срок на доставка — не повече от 30 дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо oт
възложителя след сключване на договор по реда на чл. 114 от ЗОП.
Начин на плащане:
Възложителят заплаща договорената цена в срок от 20 (двадесет) дни след доставка, монтаж и пускане
в експлоатация, обучение на персонала и представяне на документи — фактура, приемно-предавателни
протоколи.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация
Финансирането на поръчката ще се извършва със средства, отпуснати от бюджета на Министерство
на зравеопазването. Договорът с избрания за изпълнител участник се сключва под условията на чл.
114 от ЗОП. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране, удостоверено чрез
възлагателно писмо, изпратено от възложителя до изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 246-605411

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 3/7
Наименование:
Договор за доставка на ехограф
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
25/02/2020

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Илан — Медицинска апаратура“ ООД
Национален регистрационен номер: 103597142
Пощенски адрес: ул. „Кирил Шиваров“ № 9, вх. Б
Град: Варна
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код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@ilan.bg
Телефон: +359 52612259
Факс: +359 52612258
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 88 000.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2020
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