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BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO 

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000698391
Президент на Република България, бул. Дондуков 2, За: главен юрисконсулт, 
Република България 1123, София, Тел.: 02 9239146, E-mail: 
RMoncheva@president.bg, Факс: 02 9804484
Място/места за контакт: дирекция Правна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://www.president.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-
sled-20141001/.
Електронен достъп до информация: http://www.president.bg/cat165/842/Otkrita-
procedura-medicinsko-oborudvane-BG-Koleda.html.

I.1)

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 
информация: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации 
и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000698391
Администрация на президента на Република България, бул. Дондуков 
2, За: Администрация на президента на Република България, Република 
България 1123, София, Тел.: 02 9239351, Факс: 02 9804484
Място/места за контакт: отдел Деловодно и техническо обслужване 

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително 
техни регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Друг: Президент на Републиката

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
ДА

I.4)

Национален идентификационен No (ЕИК): 000672350
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РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Българска национална телевизия, ул. Сан Стефано 29, Република България 1020, 
София

Национален идентификационен No (ЕИК): 832093629
Нова Броудкастинг Груп АД (Нова телевизия), бул. Христофор Колумб 41, ет. 6, 
Република България 1592, София

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по 
благотворителната инициатива "Българската Коледа"

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка  
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите: 
Република България, в градовете Асеновград, Бургас, Варна, Добрич, Кюстендил, 
Ловеч, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и Ямбол на адресите на 
съответните лечебни заведения – бенефициенти 
Код NUTS: BG 

II.1.2)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или 
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Медицинска апаратура за диагностика, мониториране, подпомагане на различни 
функции на организма, предназначена за лечение на деца в критично 
здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение. 
Поръчката включва изпълнението на следните дейности: - доставка на 
медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; - монтаж, 
инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; 
- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; - гаранционно 
обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване и доставка на 
резервни части.

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
33100000 (EA02) 

Описание:
Медицинско оборудване (За деца ) 

ІІ.1.6)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки 
(GPA)

ІІ.1.7)

Page 2 of 25Съдържание на документ

8.4.2016 г.http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=726668&newver=2&PHPSE...



РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Обособени позицииII.1.8)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
Информация относно вариантитеII.1.9)
Ще бъдат приемани варианти
ДА

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Общото количество на медицинското оборудване, включително опциите - 49 
броя.

ІІ.2.1)

Стойност, без да се включва ДДС
1375000 BGN
Информация относно опциитеII.2.2)
Опции
ДА

Част от количествата по някои самостоятелно обособени позиции, както и цели 
самостоятелно обособени позиции са опционални в рамките на общата прогнозна 
стойност на поръчката и ще бъдат възложени в зависимост от разполагаемия 
финансов ресурс за цялата поръчка.

Информация относно подновяваниятаII.2.3)
Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)
Продължителност в месеци
3

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие се определя за всяка самостоятелно обособена позиция в 
абсолютна сума, равняваща се на 1% от нейната прогнозна стойност. Гаранцията 
за участие може да се внесе като депозит на парична сума (по банков път) или да 
се представи под формата на банкова гаранция. При избор на гаранция под 
формата на паричен депозит, сумите се внасят по следната банкова сметка с 
титуляр Администрацията на президента: Банка БНБ-ЦУ, BIC: BNBGBGSD, 
IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1909 01. Гаранцията за изпълнение на договора се 

ІІІ.1.1)
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определя в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС по всяка 
самостоятелно обособена позиция, както следва: 4% - гаранция за срочно 
изпълнение; 1% - гаранция за качествено изпълнение. Гаранцията за изпълнение 
може да се внесе като депозит на парична сума (по банков път) или да се 
представи под формата на банкова гаранция. При избор на гаранция под формата 
на паричен депозит, сумите за гаранция за срочно изпълнение се внасят по 
следната банкова сметка с титуляр Администрацията на президента: Банка БНБ-
ЦУ, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1909 01, а сумите за 
гаранция за качествено изпълнение - по банкова сметка, посочена от съответното 
лечебно заведение-бенефициент.

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат
Плащането се извършва по банков път изцяло в срок до 20 работни дни след 
доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение, след 
представяне подписан/и приемо-предавателен протокол/и за доставка, монтаж, 
инсталация и доказателства за извършени приемателни тестове след въвеждане 
на оборудването в експлоатация, както и протоколи за проведено обучение. 
Плащанията се извършват въз основа на заверени копия от фактури, издадени от 
изпълнителя на името на съответното лечебно заведение – бенефициент. Във 
всяка фактура Изпълнителят трябва да посочи, че плащането се извършва със 
средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“.

ІІІ.1.2)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически 
оператори, на която се възлага поръчката
Когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и бъде определен за изпълнител, не се изисква създаване на 
юридическо лице, но преди сключване на договора следва да представи на 
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.3)

Други особени условияІІІ.1.4)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
ДА

Описание на особените условия
Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, набрани по 
Благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Инициативата има за цел 
да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото 
проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. 
Организатори са Администрация на Президента на Република България, 
Българска национална телевизия и Нова телевизия. Повече информация за 
инициативата може да бъде намерена на интернет адрес: http://bgkoleda.bg/ 
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Доставката на медицинското оборудване се възлага от организаторите на 
инициативата в полза на лечебни заведения – бенефициенти, определени 
съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от 
Благотворителната инициатива „Българската Коледа”. Съгласно споразумение № 
Д-09-14/ 31.03.2016 г., сключено между възложителите на основание чл. 8, ал. 6 
от Закона за обществените поръчки, възложител в настоящата процедура за 
възлагане на обществената поръчка е президентът на Република България, 
представляван от главния секретар на президента като възложител, който 
представлява едновременно себе си и другите двама възложители. 
Споразумението предвижда след провеждане на процедурата и влизане в сила на 
всички решения по нея, договорите за възлагане на обществената поръчка да 
бъдат сключени съвместно от тримата възложители.

Условия за участиеІІІ.2)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

ІІІ.2.1)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията
Представяне на участника-по обр., което включва: а) Посочване на ЕИК по чл. 23 
от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК 
съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, 
прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен 
или административен орган от държавата, в която са установени, като 
документът се представя и в официален превод (превод, извършен от преводач, 
който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване 
на официални преводи). б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2а, т. 
5 и ал. 5 от ЗОП - по обр. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата 
участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от 
ЗОП: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в 
случай че 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 участникът е преустановил 
дейността си; 2. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 
обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 
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3. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки; в) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: 1. участникът трябва да притежава разрешение за търговия 
на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77, ал. 1 от Закона за 
медицинските изделия (ЗМИ), освен в случаите по чл. 77, ал. 2 от ЗМИ 
(представя се документ по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ или декларация, че отговаря на 
условията на чл.77, ал.2 от ЗМИ); 2. Участникът по СОП № 1 и СОП № 2 трябва 
да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел 
техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и други по смисъла на 
чл. 15, ал. 3, т. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 
(представя се лицензия). Когато участникът е обединение, изискванията за 
упражняване на професионална дейност и за притежаване на специално 
разрешение се доказват от участника в обединението, който ще изпълни 
съответната дейност. 2.При участници обединения се представя оригинален 
екземпляр или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - 
и оригинален документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. 3. Възложителят ще отстрани от процедурата участник, който 
е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е 
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. Представя се декларация по обр. 4. Възложителят ще отстрани от 
процедурата участник, който е свързан с друг участник в процедурата съгласно 
чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 
8, т. 2 от ЗОП. Представя се декларация по обр.

Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията
Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
Няма.

Технически възможностиІІІ.2.3)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
1. Декларация за съответствие на апаратурата, в качеството й на медицинското 
изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов 
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упълномощен представител и ЕС сертификат за оценка на съответствието, 
издаден от нотифициран орган. 2. Сертификат по стандарт ISO 13485:20хх или 
еквивалент, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура 
(оборудване) от акредитирана институция или агенция за управление на 
качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството. 3. Сертификат по стандарт ISO 9001:20хх с обхват доставка и 
сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, издаден на името 
на участника от акредитирана институция или агенция за управление на 
качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качество. В случай, че участникът е производител, следва да представи 
сертификат по стандарт ISO 13485:20хх или еквивалент. 4. Оторизационно 
писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от 
упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на 
територията на Република България, на името на участника, в случай че 
участникът не е производител, както и за сервизно обслужване и поддръжка на 
апаратурата, или придружено с договор или друг документ, удостоверяващ 
търговските взаимоотношения със сервиз, оторизиран от производителя или от 
упълномощен негов представител (финансовите клаузи може да бъдат заличени). 
5. Официален документ, издаден от ИАЛ, от който е видно, че предлаганата 
апаратура, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за 
блокирани или изтеглени партиди през последните две години, съгласно 
предоставена от ИАЛ информация. Когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или 
повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, 
възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 
в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството. Участник може да докаже съответствието си с 
изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите 
на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от 
възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя 
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените 
подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната 
връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. За предлаганата от участника медицинска апаратура (оборудване) трябва да са 
изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието и да 
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

притежава: - декларация за съответствие на апаратурата, в качеството й на 
медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от 
негов упълномощен представител; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, 
издаден от нотифициран орган. 2. Производителят на предлаганата от участника 
медицинска апаратура (оборудване) трябва да притежава валиден сертификат по 
стандарт ISO 13485:20хх или еквивалент, издаден от акредитирана институция 
или агенция за управление на качеството, с обхват предмета на поръчката. 3. 
Участникът трябва да притежава сертификат по стандарт ISO 9001:20хх или 
еквивалент, с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура 
(медицинско оборудване) или еквивалент, издаден на името на участника от 
акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай, че 
участникът е производител, то следва да притежава ISO 13485:20хх или 
еквивалент. 4. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е 
оторизиран от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен 
негов представител за право на представителство и търговия на територията на 
Република България, както и за сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата 
или да е в търговски взаимоотношения със сервиз, оторизиран от производителя 
или от упълномощен негов представител. 5. Предлаганата от участника апаратура 
(оборудване) не трябва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за 
блокирани или изтеглени партиди през последните две години, съгласно 
предоставена от ИАЛ информация.

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Информация относно определена професияІІІ.3.1)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена (за всяка позиция); тежест: 60
Показател: Гаранционен срок (за всяка позиция); тежест: 20
Показател: Допълнителни възможности и функции (за всяка позиция); тежест: 20
Информация относно електронен търгІV.2.2)
Ще се използва електронен търг
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Административна информацияІV.3)
Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 023 - 036281 от 03.02.2016 г. 
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на 
описателен документ

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи
НЕ

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.05.2016 г.  Час: 17:00

ІV.3.4)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или 
заявленията за участие
Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.6)

BG

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаIV.3.7)
Продължителност в дни
90

Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 09.05.2016 г.  Час: 13:00
Място
Република България, гр. София, бул. Дондуков 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване 
на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 
Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната 
самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, 
удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)
Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 
ЕС
НЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мобилен рентгенов 
апарат
Кратко описание
Мобилен рентгенов апарат по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33111000

Описание:

Апарати с Х (рентгенови) лъчи 

Количество или обем
2 броя

Допълнителна информация
Предварителното обявление за настоящата поръчка е изпратено за публикуване 
между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на настоящото обявление и 
съдържа информацията, налична към датата на изпращането му, поради което на 
основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на офертите е намален на 36 
дни. Настоящото обявление е изпратено за публикуване по електронен път с 
електронен подпис и от датата на публикуването му в електронен вид е 
предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 
процедурата в профила на купувача на възложителя на посочения интернет адрес, 
поради което на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП срокът за представяне на 
офертите е намален от 36 на 26 дни.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно 
неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни 
икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в 
обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от 
всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.120, ал.5, т.1 от 
ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
08.04.2016 г. 

VI.5)

1)

2)

3)
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Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1.УМБАЛ „Александровска“ – гр. София - 1 
брой 2. МБАЛ „Бургас“ – гр. Бургас - 1 брой

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Дигитален мобилен 
рентгенов апарат (DR)
Кратко описание
Дигитален мобилен рентгенов апарат (DR) по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33111000

Описание:

Апарати с Х (рентгенови) лъчи 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
116000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - гр. София - 
1 брой

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Ехограф с цветен 
доплер, окомплектован с три трансдюсера
Кратко описание
Ехограф с цветен доплер, окомплектован с три трансдюсера по техническа 
спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика 

Количество или обем

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)
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2 броя; 1 брой (опция); общо количество - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
63000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. 
Бургас - 1 брой 2. УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен - 1 брой 3. МБАЛ 
„Асеновград“ – гр. Асеновград - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Мобилен ултразвуков 
апарат
Кратко описание
Мобилен ултразвуков апарат по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика 

Количество или обем
2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
134000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив - 1 
брой 2. Втора САГБАЛ “Шейново“ – гр. София - 1 брой

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Софтуер за 
поддръжка на матрични трансдюсери в 2Д и 4Д режим за триизмерен ехограф
Кратко описание
Софтуер за поддръжка на матрични трансдюсери в 2Д и 4Д режим за триизмерен 
ехограф по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33112000, 48180000

Описание:

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика 
Медицински софтуерни пакети 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. МБАЛ „НКБ“ – гр. София - 1 брой

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Педиатричен 
триизмерен трансдюсер
Кратко описание
Педиатричен триизмерен трансдюсер по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. МБАЛ „НКБ“ – гр. София - 1 брой

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Пациентен монитор
Кратко описание
Пациентен монитор по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195100

Описание:

Монитори 

Количество или обем

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)
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1 брой; 2 броя (опции); общо количество - 3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. 
Бургас - 1 брой 2. МБАЛ „Д-р И. Селимински“ – гр. Сливен - 1 брой (опция) 3. 
МБАЛ“Ямбол“ – гр. Ямбол - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Пациентен монитор с 
електроенцефалография
Кратко описание
Пациентен монитор с електроенцефалография по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195100

Описание:

Монитори 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив - 1 
брой

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Пациентен монитор с 
капнометрия
Кратко описание
Пациентен монитор с капнометрия по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195110

Описание:

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Респираторни монитори (за отчитане на дихателната дейност) 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив - 1 
брой

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Пулсоксиметър
Кратко описание
Пулсоксиметър по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33124100

Описание:

Уреди за диагностика 

Количество или обем
10 броя (всеки от които опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. МБАЛ „Д-р Н. Василев“ – гр. Кюстендил - 
3 броя (опции) 2. МБАЛ“Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Ловеч- 3 броя (опции) 3. 
МБАЛ „Д-р И. Селимински“ – гр. Сливен - 4 броя (опции)

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Дефибрилатор
Кратко описание
Дефибрилатор по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33182100

Описание:

Дефибрилатор 

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна - 1 брой 
(опция)

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ЕКГ апарат
Кратко описание
ЕКГ апарат по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33123200

Описание:

Електрокардиографски уреди 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. 
София - 1 брой

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Мониторна система 
за неонатологична реанимация – 4 монитора с централна станция
Кратко описание
Мониторна система за неонатологична реанимация – 4 монитора с централна 
станция по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195000

Описание:

Система за наблюдение на пациенти 

Количество или обем

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)
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1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. 
София - 1 брой

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Монитор за 
церебрална и соматична оксиметрия
Кратко описание
Монитор за церебрална и соматична оксиметрия по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195000

Описание:

Система за наблюдение на пациенти 

Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. 
София - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Респиратор за деца
Кратко описание
Респиратор за деца по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33157400

Описание:

Медицински респиратори 

Количество или обем

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)
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1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. МБАЛ „Бургас“ – гр. Бургас - 1 брой 
(опция)

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Апарат за постоянно 
положително налягане в дихателните пътища - СРАР
Кратко описание
Апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища - СРАР по 
техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33157000

Описание:

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане 

Количество или обем
2 броя (всеки от които опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен - 1 
брой (опция) 2. УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“– Ст. Загора - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Автоматичен апарат 
BiPAP AUTO
Кратко описание
Автоматичен апарат BiPAP AUTO по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33157000

Описание:

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане 

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. 
София - 1 брой

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Апарат за дихателна 
реанимация
Кратко описание
Апарат за дихателна реанимация по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33157000

Описание:

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане 

Количество или обем
3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
138000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - гр. София - 
1 брой 2. УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна - 1 брой 3. УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. 
Пловдив - 1 брой

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Апарат за 
неинвазивно почистване на секретите в белите дробове
Кратко описание
Апарат за неинвазивно почистване на секретите в белите дробове по техническа 
спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33157000

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Описание:

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане 

Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. 
Бургас - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Инкубатор за 
интензивни грижи
Кратко описание
Инкубатор за интензивни грижи по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33152000

Описание:

Инкубатори 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Георги“– гр. Пловдив - 1 
брой

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Фибробронхоскоп
Кратко описание
Фибробронхоскоп по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33168000

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Описание:

Уреди за ендоскопия и ендохирургия 

Количество или обем
1 брой; 1 брой (опция); общо количество - 2 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
66000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна - 1 брой 
(опция) 2. УМБАЛ „Царица Йоанна– ИСУЛ“ – гр.София - 1 брой

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Термолегло
Кратко описание
Термолегло по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33192150

Описание:

Специализирани легла 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна - 1 брой

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Реанимационна маса 
за новородени
Кратко описание
Реанимационна маса за новородени по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33172200

Описание:

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Уреди за реанимация 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. МБАЛ „Добрич“ – гр. Добрич - 1 брой

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Апарат за близка 
инфрачервена спектроскопия
Кратко описание
Апарат за близка инфрачервена спектроскопия по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33114000

Описание:

Уреди за спектроскопия 

Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София - 
1 брой (опция)

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Апарат за 
неврофизиологичен мониторинг
Кратко описание
Апарат за неврофизиологичен мониторинг по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33195000

Описание:

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Система за наблюдение на пациенти 

Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София - 
1 брой (опция)

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Анестезиологичен 
апарат
Кратко описание
Анестезиологичен апарат по техническа спецификация, приложена в 
документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33172100

Описание:

Уреди за анестезия 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
67000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София - 
1 брой

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Апарат за 
левкафереза – клетъчен сепаратор
Кратко описание
Апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
38434550

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Описание:

Броячи на кръвни елементи 

Количество или обем
1 брой (опция)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-Детска 
онкохематология - гр. София - 1 брой (опция)

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Флуоцитометър
Кратко описание
Флуоцитометър по техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33159000

Описание:

Система за клинична химия 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
208000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-Детска 
онкохематология - гр. София - 1 брой

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Мултифункционална 
видеоларингоскопска система
Кратко описание
Мултифункционална видеоларингоскопска система по техническа спецификация, 
приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33168000

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)
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Описание:

Уреди за ендоскопия и ендохирургия 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛАГ „Майчин дом“ – гр. София - 1 
брой

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Транскутанен апарат 
за неинвазивно измерване на кръвен билирубин
Кратко описание
Транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин по 
техническа спецификация, приложена в документацията

Общ терминологичен речник (CPV) 
33124100

Описание:

Уреди за диагностика 

Количество или обем
1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции
Лечебни заведения - бенефициенти: 1. СБАЛАГ „Майчин дом“ – гр. София - 1 
брой

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)

1)

2)

3)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата 
за начало/завършване

4)

5)
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