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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
• Проект на обявление
ЮОбявление за публикуване
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536
»
Поделение:
Изходящ номер: 03 00 25 от дата 14/09/2015
Коментар на възложителя:
Обявление за открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: Периодична доставка на медицински газове бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от
изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение - Проф.,
Д-р Стоян Киркович АД, град Стара Загора
РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.
Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
Адрес
ул. Генерал Столетов №2
Държава
Пощенски код
Град
Р България
6000
Стара Загора
Телефон
За контакти
042 605443
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
Лице за контакти
Ваня Богданова
Факс
Електронна поща
042 601125
mbalad sz zop@mail.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
4

Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal-kirkovich.org
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Ш Друго: моля, попълнете Приложение A.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Е Съгласно 1.1)
ПДруго: моля, попълнете Приложение А.11
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Е Съгласно 1.1)

D Друго: моля, попълнете Приложение A.III
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
• Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
• Национална агенция/служба
• Регионален или местен орган
• Регионална или местна агенция/служба
ЕЗ Публичноправна организация
• Европейска институция/агенция или
международна организация
• Д р у г о (моля, уточнете):

•
•
•
•
•

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
• Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
• Социална закрила
• Отдих, култура и религия
• Образование
• Д р у г о (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да •

Не Н

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
И.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ
и течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за
съхранение, разположени на територията на Университетска
Многопрофилна болница за активно лечение - Проф., Д-р Стоян
Киркович АД, град Стара Загора
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
• (a) Строителство
53(6) Доставки
• (в) Услуги
• Изграждане
Категория услуга No
Покупка
(Относно
категориите
• Проектиране и
•Лизинг
услуги 1-27, моля вижте
- изпълнение
• Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
• Покупка на изплащане
• Изпълнение с каквито и
• Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
Територията на
"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
•
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р
СТОЯН КИРКОВИЧ" АД,
ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ул.Ген.Столетов"№2
код NUTS: BG344
код NUTS:
код NUTS:
II. 1.3) Настоящото обявление е за

IE Възлагане на обществена поръчка

• Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

•Сключване на рамково споразумение
II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
• Рамково споразумение с няколко
• Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой:
или (когато е приложимо)
максимален брой
на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:
или в месеци:
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):
Валута:
или от:
до
Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:
Касае се за: „Периодична доставка на медицински газове бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от
изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на
"Университеска Многопрофилна болница за активно лечение - Проф.,
Д-р Стоян Киркович" АД, град Стара Загора", по следните
обособени позиции:
Обособена позиция 1 - доставка на бутилиран райски газ
Обособена позиция 2 - доставка на течен кислород чрез монтирани
от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията
на " Университеска Многопрофилна болница за активно лечение Проф., Д-р Стоян Киркович" АД, град Стара Загора
II. 1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

24111500

11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да •

Не •

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да IE Н е П
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
• само за една обособена
Е за една или повече
• за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
11.1.9) Ще бъдат приемани варианти

\

Да •

He IE

II.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Количество и обем:
Прогнозните количества по обособена позиция 1-доставка на

бутилиран райски газ са 7200 кг, а по обособена позиция 2доставка на течен кислород- 180 000 кг.
Видовете медицински газове, обект на доставката са посочени и в
техническата спецификация.
Прогнозните количествата за всеки от медицинските газове, за
целия период са ориентировъчни. Доставките се извършват след
заявка, направена от възложителя.
Предвид прогнозния характер на посочените количество по
обособените позиции, тези количества не следва да се тълкуват
като минимално или максимално общо количество /в рамките на
действие на договора/ на заявени за доставка продукти по
съответните позиции.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 101700.00 Валута: BGN
или от:
до
Валута:
II.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да •

Не Н

Опции се предвижда да се използват:
след:
месеца или:
дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива):

или: между

и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:
месеца или :
дни от сключване на договора
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни
(от сключване на договора)
или
начална дата
дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението
дд/мм/гггг
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в процедурата:
На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя Гаранция
за участие в откритата процедура в размер на 1 % от прогнозната
стойност на обществената поръчка, а именно: за обособена позиция
1- доставка на бутилиран райски газ-700.00лв; за обособена
позиция 2 - доставка на течен кислород-290.00лв.
Участниците представят гаранцията за участие под формата на
парична сума или банкова гаранция.
Паричната сума може да бъде внесена в касата на УМБАЛ „Проф. Др Ст. Киркович" АД или приведена по банков път по сметката на
УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД,IBAN: BG17IORT73761040073000 ;
BIC CODE: IORTBGSF
,
Банка: ИНВЕСТБАНК АД
Гаранция за изпълнение на договора:
Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3 %
(три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на
Възложителя: IBAN: BG17IORT73761040073000 ; BIC CODE: IORTBGSF

Банка: ИНВЕСТБАНК АД или се представи под формата на банкова
гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на
обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец
съгласно документацията за обществена поръчка.
III. 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Източник на финансиране, условия и начин на плащане:
Финансирането ще се извършва със собствени средства на
възложителя.
Плащанията се извършват в лева, по банков път, в срок до 60 дни
от издаване на данъчна фактура от Изпълнителя. Плащането се
извършва по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след
представяне на данъчна фактура, оформена съгласно изискванията
на Закона за счетоводството, сертификат за качество и химичен
състав на съответния продукт, приемо-предавателен протокол и
копие от заявка.
III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

Да СИ Н е П

III.2) Условия за участие
III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи за подбор:
Заявление за участие - попълва се Образец № 1,;
Представяне на участника - попълва се Образец № 2;
Документ за регистрация на участника или единен идентификационен
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж
печат и подпис от лице с представителни функции. Когато не е
представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат
към своите заявления за участие и удостоверения за актуално
състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в
която са установени. Документът следва да е с дата на издаване,
предшестваща отварянето на заявлението, не по-чсъсно от 3 месеца.
Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф
"Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с
представителни функции.
Документ за регистрация по ЗДДС. Документът се представя заверен
с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с

представителни функции.
Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
- попълва се Образец № 3. Декларацията се подписва и се подава
от лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП. Документите се изготвят по
приложения образец на декларация към настоящата документация и
се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на
провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от
настъпването им.
Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства,
свързани с обществената поръчка - Образец № 4.
Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при
Изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнители при
изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват
подизпълнителите, вида на работите, които ще бъдат изпълнени от
всеки подизпълнител и дела на тяхното участие в процент от
общата стойност и съответната/ съответните обособени позиции от
предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от
всеки подизпълнител. - Образец № 5, като всеки подизпълнител
следва да представи всички документи, изисквани от Възложителя
за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на
участниците. За подизпълнителите се прилагат разпоредбите на
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП /съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП/.
Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв
при изпълнението на настоящата обществена поръчка. - Образец № 6
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6
от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от
ЗОП - Образец № 7
Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП,
Декларация съдържаща списък на минимум 3 основни договори за
извършване на услугата предмет на поръчката, изпълнени през
предходните три години (2012, 2013 и 2014) и по стойности, дати
и получатели. Под изпълнен договор да се разбира договор,
изпълнението на който е приключил преди крайната дата на
подаване на офертите - Образец 9.
Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на вносната
бележка или на банковата гаранция
Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката - Образец № 10.
Декларация за приемане условията в проекта на договор - Образец
№

11.

Проект на договор-Образец № 12-не се попълва, но се подписва на
всяка страница.
Списък на документите, съдържащи се в офертата
III.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
не се изискват
не се изискват
III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
Медицинските газове следва да
отговарят на всички нормативни
изисквания за чистота на течния

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Медицинските газове следва да
отговарят на всички нормативни
изисквания за чистота на течния

кислород и райския газ /БДС или
ISO или еквивалент/.
Съответствието се доказва с
оригинал или заверено копие на
сертификат, удостоверяващ
съответствието на предлагания
продукт с БДС или ISO или
еквивалент, касаещ качеството
на медицинския газ, предмет на
поръчката, нормата и примесите
-Сертификат ISO 9001:2000,EN
IS013485:2003 или еквивалентен
на името на участника,
Сертификат ISO 9001:2000,EN
IS013485:2003 или еквивалентен
на името на производителя когато участниците не са
производители на предлаганите
от тях медицински
газове.Производителят на
продуктите, предложени по
обособени позиции № 1 и № 2,
следва да притежава валидно
разрешение за производство на
течен кислород за медицински
цели и/или райски газ, което
следва да се докаже е чрез
заверено от участника копие от
разрешение на производителя за
производство на кислород за
медицински цели и райски газ
или документ, удостоверяващ, че
производителят на предлаганите
продукти притежава разрешение
за производство" на течен
кислород за медицински цели
и/или райски газ. Участниците
следва да притежават валидно
разрешение за употреба на
предлаганите лекарствени
продукти (и-по двете обособени
позиции), издадено от ИАЛ по
реда на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина
или еквивалент, издадено от
страна-членка на Европейския
съюз, което следва да се докаже
чрез заверено от участника
копие на валидно разрешение за
употреба на предлаганите
лекарствени продукти на
участника или на производителя.
Участниците следва да
притежават разрешение за
търговия на едро с лекарствени
продукти (по Обособена позиция

кислород и райския газ /БДС или
ISO или еквивалент/.
Съответствието се доказва с
оригинал или заверено копие на
сертификат, удостоверяващ
съответствието на предлагания
продукт с БДС или ISO или
еквивалент, касаещ качеството
на медицинския газ, предмет на
поръчката, нормата и примесите
-Сертификат ISO 9001:2000,EN
IS013485:2003
или еквивалентен
»
на името на участника,
Сертификат ISO 9001:2000,EN
IS013485:2003 или еквивалентен
на името на производителя когато участниците не са
производители на предлаганите
от тях медицински
газове.Производителят на
продуктите, предложени по
обособени позиции № 1 и № 2,
следва да притежава валидно
разрешение за производство на
течен кислород за медицински
цели и/или райски газ, което
следва да се докаже е чрез
заверено от участника копие от
разрешение на производителя за
производство на кислород за
медицински цели и райски газ
или документ, удостоверяващ, че
производителят на предлаганите
продукти притежава разрешение
за производство на течен
кислород за медицински цели
и/или райски газ. Участниците
следва да притежават валидно
разрешение за употреба на
предлаганите лекарствени
продукти (и по двете обособени
позиции), издадено от ИАЛ по
реда на.Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина
или еквивалент, издадено от
страна-членка на Европейския
съюз, което следва да се докаже
чрез заверено от участника
копие на валидно разрешение за
употреба на предлаганите
лекарствени продукти на
участника или на производителя.
Участниците следва да
притежават разрешение за
търговия на едро с лекарствени
продукти (по Обособена позиция

№ 1 и Обособена позиция № 2),
което следва да се докаже чрез
заверено от участника копие на
разрешението за търговия на
едро с лекарствени
продукти.Участникът да е
оторизиран/упълномощен
представител за доставка на
медицински газове за срока на
действие на договора, когато
участникът не е производител на
предлагания/ните медицински
газ/газове. Доказва се с
оригинал или заверен препис от
оторизационно писмо на името на
участника - за продажба на
територията на Република
България на съответния
медицински газ.
Участникът следва да
разполага със собствени и/или
наети / за срок не по-кратък от
срока на действие на договора
за възлагане на поръчката/
специализирани транспортни
средства, необходими за
извършване на доставките до
инсталацията и/или склада на
Възложителя. За установяване на
тези обстоятелства участникът
представя декларация, в която
посочва вида, марката и модела
на транспортното средство,
регистрационния му номер,
срока, за който" ППС се ползва
-от участника.
Специализираните транспортни
средства, собственост или
ползвани от участника следва да
притежават свидетелство за
регистрация, за превоз на опасни
товари, а лицата, извършващи
превоза ADR - свидетелство за
превоз на опасни товари, вкл.
за превоз на течен кислород в
цистерни и бутилиран райски
газ. Наличието се доказва със
заверен от участника съответен
документ за ППС и водача.
Участниците следва да
притежават валидно разрешение
по смисъла на чл. 9 от Закона
за техническите изисквания към
продуктите, вр. с чл. 20, ал. 1
от Наредба за съществените
изисквания и оценяване

№ 1 и Обособена позиция № 2) ,
което следва да се докаже чрез
заверено от участника копие на
разрешението за търговия на
едро с лекарствени
продукти.Участникът да е
оторизиран/упълномощен
представител за доставка на
медицински газове за срока на
действие на договора, когато
участникът не е производител на
предлагания/ните медицински
^аз/газове. Доказва се с
оригинал или заверен препис от
оторизационно писмо на името на
участника - за продажба на
територията на Република
България на съответния
медицински газ.
Участникът следва да
разполага със собствени и/или
наети / за срок не по-кратък от
срока на действие на договора
за възлагане на поръчката/
специализирани транспортни
средства, необходими за
извършване на доставките до
инсталацията и/или склада на
Възложителя. За установяване на
тези обстоятелства участникът
представя декларация, в която
посочва вида, марката и модела
на транспортното средство,
регистрационния му номер,
срока, за който ППС се ползва
от участника.
Специализираните транспортни
средства, собственост или
ползвани от участника следва да
притежават свидетелство за
регистрация за превоз на опасни
товари, а лицата, извършващи
превоза,ADR - свидетелство за
превоз на опасни товари, вкл.
за превоз на течен кислород в
цистерни и бутилиран райски
газ. Наличието се доказва със
заверен от участника съответен
документ за ППС и водача.
Участниците следва да
притежават валидно разрешение
по смисъла на чл. 9 от Закона
за техническите изисквания към
продуктите, вр. с чл. 20, ал. 1
от Наредба за съществените
изисквания и оценяване

съответствието на
транспортируемо оборудване под
налягане, издадено от
председателя на Държавна
агенция за метрологичен и
технически надзор, което следва
да се докаже чрез заверено от
участника копие на валидно
разрешение.
Предоставените от
Изпълнителя съоръжения за
съхранение на кислорода, следва
да отговарят на всички
нормативни изисквания за
безопасност, съгласно Наредба
за устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под
налагане, което обстоятелство
се доказва с декларация за
съответствие на производителя
на съоръжението за съхранение и
паспорт на съоръжението.Следва
продължение в Раздел VI.3)
Допълнителна информация

съответствието на
транспортируемо оборудване под
налягане, издадено от
председателя на Държавна
агенция за метрологичен и
технически надзор, което следва
да се докаже чрез заверено от
участника копие на валидно
разрешение.
Предоставените от
Изпълнителя съоръжения за
съхранение на кислорода, следва
fca отговарят на всички
нормативни изисквания за
безопасност, съгласно Наредба
за устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под
налагане, което обстоятелство
се доказва с декларация за
съответствие на производителя
на съоръжението за съхранение и
паспорт на съоръжението.Следва
продължение в Раздел VI.3)
Допълнителна информация

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да СИ Не •
• Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
• Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да •

НеП

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да •

Не •

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура
ЕЗ Открита
• Ограничена
•

Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура:

•

Договаряне

Има вече избрани кандидати:

,

Да U He U

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация
•

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

LJ състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой
или минимален брой

и (когато е приложимо) максимален брой

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да П Не П

IV.2) Критерий за оценка на офертите
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
KI най-ниска цена
или
• икономически най-изгодна оферта при
• посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
• показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да •
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

He IE

IV.3) Административна информация
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Да I E Не •

• Предварително обявление за ОП
Е Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: 683133 от 18/08/2015 дд/мм/гггг
•

Други предишни публикации (когато е приложимо)

|

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 20/10/2015 дд/мм/гггг
Час: 13:30

Платими документи
Да КЗ Не П
Ако да, цена (в цифри): 18.00 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Всички фирми, изявили желание за участие в процедурата, могат да
получат документация за участие от "профила на купувача"на
адрес: www.mbal-kirkovich.org,
в който документацията за
участие се публикува в първия работен ден, следващ деня на
публикуването на обявлението. Документация за участие може да
бъде получена и на място в "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора,
ул."Ген.Столетов" № 2 или по искане на желаещо да участва в
процедурата лице да му бъде изпратена. В тези случаи
документацията се получава/изпраща срещу заплащане на 18,00лв. с
ДДС в касата или по сметката на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД,
гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" № 2.
Желаещите да получат на място документация за участие в
процедурата могат да направят това в срока, посочен в
обявлението за поръчката всеки работен ден - от 7.30часа до
13.30часа до 20.10.2015год. от Деловодството на "УМБАЛ-проф.д-р
Ст.Киркович" АД - гр.Стара Загора.
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 29/10/2015 дд/мм/гггг

Час: 16:00

IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти илнг за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата:
дд/мм/гггг
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
• ES
QDA
ПЕТ
QEN
Щ1Т
ЩЬТ
ЩМТ QPL
QSK
QFI
• c s D d e D e l Q f r Q l v Щни Q n l Щрт D s l
Dsv
Друг: Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:
дд/мм/гггг
или в месеци:
или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30/10/2015 дд/мм/гггг

Час: 11:00

Място (когато е приложимо): Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от
11:00 часа на 30.10.2015год. в административна сграда на "УМБАЛ-проф.д-р
Ст.Киркович"АД, гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да ЕЗ Не П
е приложимо)
При отваряне на офертите могат да присъстват законните
представители на участниците, участващи в откритата процедура
или техни изрично упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация и на юридически
лица с нестопанска цел.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

•

VI. 1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да Q Н е П

VI.2) Поръчката е свързана с проект н/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

Да СИ Не Е

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Към Раздел II1.2.3.) Технически възможности. Изискуеми документи
и информация: и Минимални изисквания:
Участниците следва да притежават удостоверение по смисъла на чл.
36 от Закона за техническите изисквания към продуктите за
вписване в регистъра на лицата, извършващи дейностите по
поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с
повишена опасност (за съдове, работещи под налягане), издадено
от Държавна агенция метрологичен и технически надзор, което
следва да се докаже чрез заверено копие на удостоверението.
Участниците, предлагащи изпълнение по обособена позиция 2,
следва да разполагат със специалисти, които ще отговарят за
извършване на доставките и за работата със съоръжения под високо
налягане, което следва да се докаже чрез оригинална декларациясписък на техническите лица, които ще отговарят за извършване на
доставките и поддръжката на съоръжения под високо налягане,
придружена с документи, удостоверяващи образованието,
професионалната квалификация и правоспособността на тези
специалисти, необходими за осъществяване на работа със
съоръжения с повишена опасност - декларация образец 8.
Декларация съдържаща списък на минимум 3 основни договори за
извършване на услугата предмет на поръчката, изпълнени през
предходните три години (2012, 2013 и 2014) и по стойности, дати
и получатели. Под изпълнен договор да се разбира договор,
изпълнението на който е приключил преди крайната дата на
подаване на офертите - Образец 9.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша' № 18
Пощенски код
Град
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9 8 8 4 0 7 0
Факс
02 9 8 0 7 3 1 5

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
Държава
София
1000
Р България
Телефон
02 9884070
Електронна поща
Факс
Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14/09/2015 дд/мм/гггг
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 1 Наименование: Доставка на бутилиран райски газ
1) Кратко описание
Касае се за доставка на доставка на бутилиран райски газ за
нуждите на .УМБАЛ "Проф.д-р Ст.Киркович" АД, гр. Стара Загора
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

24111500

3) Количество или обем
7200кг/годишно
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 72000.00 Валута: BGN
или от:
до
Валута:

•

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни
(от сключване на договора)
или
начална дата
дд/мм/гггг
крайна дата
дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Доставка на течен кислород
1) Кратко описание
Касае се за доставка на течен кислород чрез монтирани от
изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на
" Университеска Многопрофилна болница за активно лечение Проф., Д-р Стоян Киркович" АД, град Стара Загора
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Оси. код
Оси, предмет

Дои. код (когато е приложимо)

24111500

3) Количество или обем
180 ОООкг/годишно, от които 108 000 кг за хирургичен корпус и 72
000 кг за акушеро-гинекологичен комплекс
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 29700.00 Валута: BGN
или от:
до
Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни
(от сключване на договора)
или
начална дата
дц/мм/гггг
крайна дата
дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

