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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

t 

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: 
"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат 500KvA/ 
400KW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ" за осъществяване дейността на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., 
Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора, на основание чл.7, т.З от ЗОП, чл. 14, ал. 1, т. 2 и 
чл. 16, ал. 4 и 8 от ЗОП, съгласно Решение на Съвета на директорите с Протокол 
№12/12.01.2015год. на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД, открита с Решение № 
.£3..<к/08.06.2015год. на Изпълнителния директор на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 500 KVA/400KW ЗА 
РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 

КИРКОВИЧ"АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

1. ПРЕДМЕТ - открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка 
за: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат 500 KvA/ 
400KW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ" за • осъществяване дейността на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора 

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 95 000(деветдесет и пет хиляди ) 
лева без включен ДДС. 

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 
95 000(деветдесет и пет хиляди )лева без включен ДДС. 

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност /Д ДС/. 

Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки: 31122000 



II. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Всички фирми, изявили желание за участие в процедурата, могат да получат 
документация за участие от "профила на купувача"на aapec:htpp://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 16.00часа до 10.07.2015год. от Деловодството на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД 
- гр.Стара Загора. 

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на „УМБАЛ Проф.Д-р 
Ст.Киркович" АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа на 20.07.2015год. 

Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 21.07.2015год. 
в административна сграда на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович"АД, гр.Стара Загора, 
ул."Генерал Столетов" № 2. 

2. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
съдържа: 

• решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 
• обявлението за обществена поръчка; 
• пълното описание на предмета на поръчката 
• техническите спецификации; 
• образец на офертата, както и указание за подготовката й; 
• проект на договор; 
• Образци на декларации 

3. Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00 часа на 20.07.2015год. 

4. Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 21.07.2015год 
в административна сграда на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора, ул. 
Генерал Столетов № 2. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ' 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 
участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 
техни обединения. . 

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания, ще 
се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. 

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 
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поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението / 
консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член 
на обединението / консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са 
отговорност на водещия член на обединението / консорциума, и че всички членове на 
обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение 
на договора. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, 
което да представлява обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат 
промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или 
в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

Когато участникът предвижда участието^ на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията на посочените по - долу се прилагат и за подизпълнителите. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа. 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗОП 
а) Кандидатът или участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран: 
> за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
> за додкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
> за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
> за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
> за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
> За престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против 
трудовите права на работниците 

> за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки 

б) Кандидатът или участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
в) Кандидатът или участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
г) Кандидатът или участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, 

или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се 
намира в подобна процедура съгласно националните- закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът или 
участникът е преустановил дейността си. 

д) Кандидатът или участникът да не е лишен от правото да упражнява определена 
професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението. 

е) Кандидатът или участникът да няма парични задължени^ към държавата или към 
община, /в която е регистриран и в която кандидатствува/ по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

ж) Кандидатът или участникът не е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от 
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допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси с възложителя или служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

з) Кандидатът или участникът да не е сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

и) Кандидатът или участникът да не е свързано лице или свързано предприятие по 
смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ДР на ЗОП с друг кандидат или участник в настоящата 
процедура. 

й) Кандидатът или участникът да не е участвал като външен експерт по чл.8, ал.7 от 
ЗОП в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не е свързано 
лице по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП с външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП, участвало 
в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПЕЦИФИЧНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ 

1. Участникът трябва да разполага с обучени технически лица, които отговарят за 
извършването на доставката, монтажа и за гаранционното обслужване. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта. 

3. Всеки участник извършва оглед на мястото, където ще се извърши монтажа на 
агрегата и подписва декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че 
участникът е запознат с техническото задание. Посочената декларация трябва 
задължително да бъде заверена с подпис и печат на възложителя в деня на 
извършването на огледа. Огледа се извършва в срока за подаване на офертите всеки 
работен ден от 08.00 до 13.00 часа. 

Лице за контакт - инж.Пламен Чувиков, тел. за контакт - 0889 431 908 

4. Всеки участник изготвя оферта в съответствие с условията, посочени в 
документацията за участие. Всеки участник прилага попълнени от него образци на 
документи, които са изискуеми, съгласно настоящите конкурсни условия. 

5. Посочената от участника в ценовото предложение обща цена не може да надхвърля 
прогнозната стойност от 95 000(деветдесет и пет хиляди)лева без ДДС и трябва да 
съответства на сбора от посочените в ценовото предложение единични и общи цени 
по отделните позиции. В случай, че посочената от участника в ценовото предложение 
обща цена за изпълнение на поръчката надхвърля прогнозната стойност или не 
съответства на сбора от посочените по-горе в ценовото предложение единични и 
общи цени по отделните позиции, офертата се отстранява от по-нататъшно участие в 
процедурата. 

6. Технически условия за изпълнение на обществената поръчка: Всеки участник 
трябва да предложи агрегат в съответствие с техническата спецификация по 
настоящата процедура. Участникът е длъжен да извърши оглед на мястото, където ще 
се извърши монтажа на агрегата. Огледът може да се направи в срока за подаване на 
офертите, всеки работен ден ог 08.00 до 13.00 часа. За извършения оглед се подписва 
декларация Образец № 1 от настоящата документация. Посочената декларация трябва 
задължително да бъде заверена с подпис и печат на възложителя. 
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7. Изисквания за качество: 
-Доставената техника и апаратура да са придружени с документи за гаранция и 
декларации за съответствие, съгласно стандартите в ЕО. 
-За предлаганата апаратура да има обучени технически лица, които отговарят за 
извършването на доставката, монтажа и за гаранционното обслужване. 

Гаранционни изисквания: 
Изпълнителят трябва да осигури гаранционен срок и гаранционно обслужване на 
доставеното оборудване за срок не по-малък от 2 години (24 месеца) или 1000 
моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи първо) от датата на подписване 
на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на съоръжението. 
Изпълнителят трябва да осигури до 3 часа време за реакция при постъпване на 
сигнал за неизправност и до 48часа максимално време за отстраняване на проблемите. 
Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното 
оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа. 
Изисквания към документацията: 
Дизел-генераторното захранване трябва да бъде доставено заедно с подходяща 
подробна документация (на DVD/CD и/или на хартиено копие). Експлоатационната 
документация трябва да бъде на български език. 

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Технически характеристики на трифазен дизел агрегат за резервно ел.захранване, 
предмет на настоящата процедура: 

№ 
по 
ред 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ 500 KvA / 
400KW Мярка 

Количе 
ство 

.1 

Дизел генератор за вътрешен монтаж , без кожух с изходна мощност 
при резервно захранване 500kVA/400kW по IS03046/1, определена 
при променлив трифазен товар и номинални обороти при 24-часова 
работа, чакащ режим . 
Дизелгенератор, с вграден резервоар за минимум 8часа работа 
-Настройка на изходното напрежение 400 V/230V, 50Hz три фази 
- Контролен панел Power Wizard 1.0 за контрол и мониторинг на 
генератора с възможност автоматичен ръчен стоп старт 
- Евросертификат, Декларация за съответствие 
- Зарядно за акумулаторните батерии 
-Акумулаторни батерии CAT необслужваеми 
- Автоматично подгряване на двигателя за студен старт 
- Автоматично Включване на Резерва АВР табло 800 А бр. 1 

2 
Доставка и монтаж на проводник САВТ 4x185 mm2 за връзка между 
АВРна агрегата и трафопост Север м 30 

3 
Доставка на кабели САВТ 4x185 mm2 за удължаване на 
съществуващите. м 20 

4 Муфиране на кабели САВТ 4x185 mm2 (включително материалите) бр. 4 
5 Доставка и монтаж на контролен кабел САВТ 5x6 mm2 ' м 200 
6 Изтегляне на контролен кабел м 200 
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Дизелагрегатът е предвиден да се монтира в специално изградено монолитно 
помещение, в западната част на болницата на 10м от Трафопост „Север" 

Трябва да се изведат ауспуховите тръби на дизеловия мотор извън сградата на не по-
малко от 1,00 метър от фасадата. 

За да се автоматизира управлението на резервното захранване е необходимо да се 
достави табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с техническата 
спесификация. 

Табло АВР ще бъде монтирано в помещението на Дизел агрегата. Същото ще се 
захрани от дизел генератора с кабел САВТ 4x185 mm2 и със съществуващ кабел САВТ 
4x185 mm2, захранващ ГРТ. и трафопост „Север". 

Внимание! 
Участникът може да предложи схема за свързване по свой проект и в този случай 

позиции от 2 до 6 от техническата спесификация да бъдат различни от зададените. 

Да се обърне особено внимание на сфазиране на всички превключвания на кабели, 
както и невъзможността от обратно напрежение по някои от тях. 

Да се тества и пусне в действие системата за резервно ел. захранване 
Всички дейности да бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност при 

обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за безопасност 
при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
електрически мрежи", и особено в НАРЕДБА №3 от 9.06.2004 г. за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните линии. 

Доставената техника и апаратура да са придружени с документи за гаранция и 
декларации за съответствие, съгласно стандартите в ЕО. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

(1) Всяка оферта задължително съдържа: 

1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държа вата, в която кандидатът или участникът е установен, както и 
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 

2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 

3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума; 

4. доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП, 
посочени от възложителя в документацията - заверени от участника копия; 

- Документи, удостоверяващи образователна и професионална квалификация на 
кандидата, в частност на лицето/та, които отговарят за извършване на поръчката 

- Декларация съдържаща списък на основните договори със същия или сходен 
предмет, изпълнени през предходните три години по стойности, дати и получатели, 
придружени от препоръки за добро изпълнение. 

- Декларация, в която да се посочат адресите на налични сервизни бази, както и 
сервизните работници, отговарящи за предмета на тази обществена поръчка, както и 
местонахождението на сервизната база, която отговаря за обслужването. 

- описание/ под формата на каталози, брошури или други подобни/и/или 
фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде 
доказана, ако възложителят поиска това; 
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5. декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1 и 2 от ЗОП- оригинал - по образец; • 

6. декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
5 от ЗОП - оригинал-по образец; 

7. декларация за Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и 
вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда 
подизпълнители съгл. чл. 56 ал. 1 т. 8 ЗОП, или да декларира, че участникът няма да ползва 
подизпълнители - оригинал на декларацията 

8. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - оригинал - по 
образец; 

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за: 
доставка, 
монтаж, 

обучение на персонала 
пускане в експлоатация -
срок за отстраняване на повреди, 

както и начина на рекламация за лошо качество, липси и др. и начина на отстраняването им. 
10. Срок за изпълнение на обществената поръчката: - до 60 дни от датата на 

сключване на договора.. Срокът започва да тече от датата на подписване на договора между 
възложителя и изпълнителя и заплащане на аванса. Срокът трябва да бъде предложен в 
календарни дни. 

11. Срок и условия на плащане: В тридневен срок от доставяне на агрегата, 
удостоверено с приемо - предавателен протокол Възложителя превежда 50% (петдесет 
процента) от цената на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е 
неразделна част от договора и след представяне на оригинална фактура. Възложителят ще 
заплаща стойността по банков път в сметката, посочена от участника в офертата му. 

Окончателното плащане в размер на 50%(петдесет процента) от стойността на 
договора ще се изплати в срок от 60 дни, считано от датата на пускане в експлоатация на 
агрегата и обучение на персонала, удостоверено с приемо - предавателен протокол, и след 
представяне на оригинална фактура. 

12. Предлагана цена - не може да надхвърля прогнозната стойност. 
13. Срок на валидност на офертата и гаранцията за участие е времето, през 

което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти и в настоящата 
процедура е 120 дни от крайния срок за получаване на офертата. Възложителят си запазва 
правото да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си 
до момента на сключване на договора за обществена поръчка, ако това се наложи. 

14. Заверени от участника копия на идентификационен номер по ДДС в случай, че 
участникът е регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност. 

15. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан 
от участника. 

16. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
17. Документи за гаранция и декларации за съответствие, съгласно 

стандартите в ЕО. 
18. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е 

запознат с техническото задание. 
(2) Офертата се представя в голям запечатан непрозрачен плик от кандидата или от 

писмено упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. 

Върху плика участникът посочва точен и актуален адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност - факс и електронен адрес. 

Този голям плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 
както следва: 

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и 
информацията посочени в т.4.1.1 до т.4.1.8, от т.4.1.13 до т.4.1.18 
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2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 
поставят документите по т.4(1), т.9, 10 и 11, свързани с изпълнението на поръчката, 
съобразно посочените в документацията изисквания и представляващо предложение за 
изпълнение на поръчката, съдържащо срок за доставка след писмена заявка на Възложителя 
и начина на рекламация за лошо качество, срок на годност, липси и др., както и начина на 
отстраняване и условия на плащане. 

3. плик №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение 
на участника - т.4.1.12, на хартиен носител, като задължително се посочва стойността 
на всяка една от позициите вътре в обособената позиция. 

Предлаганата цена следва да бъде окончателна до краен получател-
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., 
Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора без включено ДДС, в български лева и да 
включва всички разходи до възложителя за изпълнение на доставка, монтаж, обучение на 
персонала и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат за резервно ел. захранване. 

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

(5) Възложителят съставя списък на постъпилите предложения по реда на 
постъпването им. 

(6) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани 
с условията на представените от тях оферти и в настоящата процедура е 120 дни от крайния 
срок за получаване на офертата. Възложителят кани участниците да удължат срока на 
валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в 
нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

7 1 ' 
IV. ГАРАНЦИИ 

1. Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 
участие, съответно за изпълнение: банкова или парична 

Паричната гаранция следва да бъде внесена по следната банкова сметка: 

IB AN: BG46 FINV 915010 UB44 3812; В1С CODE: FINVBGSF 
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Клон Стара Загора 

2. Гаранцията за участие е в размер на 900,00лв. 

3. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 
договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговЬто приключване, по начин 
посочен в ЗОП. Размерът на гаранцията за изпълнение се определя от Възложителя 
като 4 % от стойността на сключения договор и е с валидност 30 дни след приключване 
на договора. 
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4. Размерът, формата, условията и сроковете за приемането, задържането и 
освобождаването на гаранциите се извършва, като се спазват разпоредбите на чл. от 59 до 
чл. 63 от ЗОП. 

V. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертата да се оформи, като се имат предвид следното: 

Цена на продукта 
а/ посочва се крайната цена в лева (без ДДС ), а също така и цената на всяка 

позиция, включен в нея . 
б/ посочва се какво съдържа и какъв е начина на формиране на цената, като всички 

съпътстващи разходи по доставка, монтаж^ и обучение на персонала се включват в 
цената. 

Сравняването на предложенията на оферентите ще се извърши съобразно 
критерия „най-ниска предложена цена". 

Да се има предвид, че трифазен дизел агрегат не само се доставя до болницата, но 
се въвежда и в експлоатация, като се провежда и обучение на персонала, който ще 
работи с тях. 

2. Посочва се фирмата - производител, представят се актуални сертификати за 
качество на продукта; указания за употреба на български език. Да се представят и 
референции от други клиенти, употребяващи съответните апарати - предмет на 
поръчката. 

3. Срок и условия на разплащане - В тридневен срок от доставяне на агрегата, 
удостоверено с приемо - предавателен протокол Възложителя превежда 50% (петдесет 
процента) от цената на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е 
неразделна част от договора и след представяне на оригинална фактура. Възложителят 
ще заплаща стойността по банков път в сметката, посочена от участника в офертата му. 

Окончателното плащане в размер на 50%(петдесет процента) от стойността на 
договора ще се изплати в срок от 60 дни, считано от датата на пускане в експлоатация 
на агрегата и обучение на персонала, удостоверено с приемо - предавателен протокол, и 
след представяне на оригинална фактура. 

4. При формиране цена да се има в предвид следното : 
• в цената да се включат разходите по доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация и обучение на персонала. 
5. Срок и начин на изпълнение на поръчката - до 60 дни от датата на 

сключване на договора, като се посочи отделно и срока за обучение на персонала. 
6. Да се посочи срок за: 

доставка, 
монтаж, 

обучение на персонала 
пускане в експлоатация 
срок за отстраняване на повреди, 

както и начина на рекламация за лошо качество, липси и др. и начина на 
отстраняването им. 

7. Участниците да представят документи /проспекти, йатачози, снимки и други 
подобни материали/ от които да е видно съответствието на предлаганият агрегат с 
изискванията на техническата спецификация. 

8. Да се посочи гаранционен срок на предлаганата апаратура и оборудване не по-
малък от 24 месеца или 1000 моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи 
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първо) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за 
приемане на съоръжението. 

Представете Вашата оферта: на хартия, като попълните горепосочените колони. 
Хартиеният носител да съдържа страниците на които има данни, като се посочи колко 
броя страници съдържа и същите да бъдат подписани от участника. 

Всяка оферта трябва задължително да съдържа: 
а)Административни сведения на участника; 
б) Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 
самоличност, когато участникът е физическо лице; 

в) Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на 
качеството, които ще бъдат използвани при рзпълнение на поръчката - във формата на 
декларация,- подписана от участника, заедно с документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната им квалификация; 

г) Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените 
поръчки/Образец № 2/; 

д) Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 
/когато е приложимо/ -/Образец № 3/; 

е) Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец № 9/; 
ж) Ценово предложение /Образец № 10/; 
з) Декларация по чл.55,ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП /Образец № 8/; 
и) Декларация по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП /Образец № 5/; 
й) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.,т.2,т.4 и т.5 от ЗОП /Образец № 6/; 
й) Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /Образец № 7/; 
к)Декларация за извършен оглед, удостоверяваща, че участникът е запознат с 

техническото задание, заверена с подпис и печат на възложителя /Образец № 1/; 
л) декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 
договор /(Образец № 4/; 
м)Техническо описание на предлагания трифазен дизел агрегат за резервно ел. 
Захранване под формата на брошури и каталози. 

2. Участниците да посочат техническите възможности за изпълнение на 
обществената поръчка, а именно : 

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на същата 
или сходна апаратура за последните три години, включително стойностите, датите и 
получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. 

2. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация 
на кандидата или участника, или на лицата, които отговарят за извършването на 

• обществената поръчка по доставката, подготовката, обучението и въвеждането на 
апаратите в експлоатация, както и за гаранционното му и извънгаранционно 
сервизното обслужване. 

3. Декларация, в която да се посочат адресите на налични сервизни бази, както и 
сервизните работници, отговарящи за тази обществена поръчка 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
(1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено. 
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(3) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 
(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише плик № 3 на останалите участници. 
(5) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 
членовете е подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на 
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които 
той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
(6) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 
# 

(7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и съставя протокол. 
(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 
други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички 
участници. 
(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други документи 
освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 
комисията. 
(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
(11) Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от 
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, да 
изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни, допълнителни доказателства за 
данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се 
използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 
(12) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 
(13) В случаите по ал. 12 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. 
Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 
(14) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за 
подбор, определени от възложителя; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя; 

4. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 
от ЗОП. 

5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл._57, ал. 2 от 
ЗОП; t 

6. за когото по реда на чл. 68, ат. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 
(15) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и 
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посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
(16) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 
(17) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието 
им с изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 
предложенията в плик № 2; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 
(18) Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
оферти и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица 
при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 
При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. 
(19) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал.18 резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели. 
(20) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това. 
(21) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал.20 и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ 

(22) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 
(23) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 
отстрани. 
(24) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. < 
(25) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не 
може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до 
сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно. 
(26) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
(27) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран 
критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в 
която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките 
по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател. 
(28) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага: 
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1. по критерий „най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече 
оферти, или 

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да 
се определи по реда на ал.27 
(29) Комисията съставя1 протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

който съдържа: 
1. състав на комисията и списък на консултантите; 
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им; 
3. становищата на консултантите; 
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 

6. дата на съставяне на протокола. 
7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията. 
(30) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация. 
(31) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 
(32) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител. 
(33) В решението по ал.32 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 
(34) Възложителят изпраща решението по ал.32 на участниците в тридневен срок от 
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от 
ЗОП. 
(35) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до 
протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до 
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 
(36) Допуснатите за по-нататъшно участие фирми да имат предвид, че отварянето на 

ценовите оферти ще се извърши на 14-я работен ден в 11.00 часа в Заседателната зала на 
УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД, гр.Стара Загора от първото заседание и отваряне на 
пликовете с документи на оферентите. Ако настъпи промяна в този срок, то участниците ще 
бъдат информирани допълнително. 

(37) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 
(38) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже Да сключи договор; 
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42. ал. 1 от ЗОП; 
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в 

обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

(1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 
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(2) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител. 

(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител. 

(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3. 

(5) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 
предварително изпълнение. 

(6) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки. 
(7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 

на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият 
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати; 

(8) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора: 

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 
3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата. 

(9) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от 
ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 

6. Възложителят прекратява процедурата при условията и реда на чл.39 и чл.40 от 
ЗОП. За отказ за сключване на договор се приема и неявяването в срока, определен от 
възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини. 

7. Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го 
поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от изтичане на 
срока пза сключване на договор с първия класиран участник. 

8. Не се допуска сключването на безсрочни договори. 
9. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на 

сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение при наличие на 
условията и предпоставките на чл.43, ал.2 от ЗОП. 

VIII. КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

1. Показатели за оценка на предлаганата цена К1 = 100т. 
Изразява- се чрез отношение между най-ниската стойност на ценовото предложение 

към предложената стойност на всеки един от участниците в процедурата, което съотношение 
се умножава с тегловен коефициент 100. 

Коефициента се изчислява до втория десетичен знак след запетаята. 

I 
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