
, л МНЕНИЕ ПО 
"tt СОФИЯ" 

, АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
^&Л&/с9(< А 1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bR 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ &?..... / 2016] 

Възложител: [Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света 
София ЕАД] 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00600 ] 
Адрес: [гр. София-1431, България, бул. Акад. Иван Гешов №19] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Анна Малечкова] 
Телефон: [03592 8054230] 
E-mail: [belodrobna_sbal@abv.bg] 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: [ Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в 
СБАЛББ "Света София" ЕАД.] 

Кратко описание: [Абонаментно сервизно обслужване на: апаратура за лаборатории, 
рентгенова апаратура, апаратура за бронхологично отделение и друга медицинска апаратура, 
описана подробно в документацията за участие..] 

Място на извършване: [София, България, бул. Акад. Иван Гешов №19 и бул. Акад. Иван Гешов 
№17] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (е ле., без ДДС): [ 48240.00 ] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

Наименование: [Термостати] 
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Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 1.68.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 2 ] 
Наименование: [Центрофуги] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 324.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 3 ] 
Наименование: [ЕКГ] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 720.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 4 ] 
Наименование: [Други] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 1668.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 5 ] 
Наименование: [Рентгенова апаратура] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 15384.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 6 ] 
Наименование: [Специализирана апаратура за ФИД и Клинична лаборатория] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 2760.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 7 ] 
Наименование: [Везни] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 348.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 8 ] 
Наименование: [Апаратура за бронхологично отделение] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 1176.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 9 ] 
Наименование: [Апаратура Олимпус] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 9240.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 10 ] 
Наименование: [Апаратура Пентакс] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 2400.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 11 ] 
Наименование: [Апаратура Щорц] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 432.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 12 ] 
Наименование: [Апаратура Фуджинон] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 1920.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 13 ] 
Наименование: [Микроскопи] 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 780.00 ] 

Номер на обособената позиция: [ 14 ] 
Наименование: [Стерилизационна техника] 
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ 10920.00 ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [Участниците следва да отговарят на условията и за 
тях да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
Обстоятелства по Чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП: 
1. кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл. 194-217, 
чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс; 

2. кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или в 
трета страна; 

3. кандидатът или участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. за кандидата или участника е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5; 

5. за кандидата или участника е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

7. за кандидата или участника е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 
отстранен. 

Участниците декларират липсата на гореизброените обстоятелствата с представянето на 
декларация по образец. На етап сключване на договор за възлагане на обществена 
поръчка участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58 от ЗОП. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът следва да 
притежава разрешения и лицензи, издадени от съответните компетентни органи в зависимост от 
вида на апаратурата, за подръжката на която кандидатстват, когато това се изисква и е 
приложимо.] 

Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания] 

Технически и професионални способности: [Участниците трябва да са изпълнили 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена 
поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата. Под дейности, 
идентични или сходни се разбира сервизно обслужване на апаратура от оферирания вид 
Участниците представят списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 
поръчката. За доказване, преди подписване на договора, избрания за изпълнител 
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представя удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания /чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП/. 
Участникът трябва да разполага с персонал, притежаващ необходимата професионална 
и образователна компетентност. Участникът представя доказателства за образованието, 
професионалната квалификация и опит на съответните служители /дипломи, 
удостоверения, сертификати за преминали курсове на обучение/ преди подписване на 
договора.] 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [цена] Тежест: [100] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [29.11.2016 г.] Час: (чч:мм) [16:30] 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [01.03.2017г. ] Час: (чч:мм) [24:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [01.12.2016г. 10.00 ч.] 

Място на отваряне на офертите: [гр. София-1431, бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж партер, 
аудитория] 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 
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Друга информация (когато е приложимо): [Документацията е достъпна на Профила на 
купувача на интернет адреса на Възложителя: http://sbalbb-sofia.com/a6oHaMeHTHo-cepBH3Ho-
обслужване-на-м.] 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [21.11.2016 г.] 

Възложител / 1 
Трите имена: (Подпис и печат) [Любчо Цветанов; Flei 
Длъжност: [Изпълнителен директор] 
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