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BG-СОФИЯ:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: 11 от 04.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ЗА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО  ЛЕЧЕНИЕ  И

РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ДЕЦА  С  ЦЕРЕБРАЛНА  ПАРАЛИЗА  СВЕТА  СОФИЯ  ЕООД,

БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ №1, За: ДОЦ.Д-Р ИВАН ЧАВДАРОВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1330, СОФИЯ, Тел.: 02 8281869, E-mail: hospital@cpcentresof-bg.com, Факс: 02 8281441

Място/места за контакт: БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ №1В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpcentresof-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.profilnakupuvacha.com/1805.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.1)

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Доставки
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V: МОТИВИ

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект

ДОСТАВКА,  МОНТАЖ,  ВЪВЕЖДАНЕ  В  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  И  ГАРАНЦИОННО

ОБСЛУЖВАНЕ  НА  МЕДИЦИНСКА  АПАРАТУРА  ЗА  РОБОТ-АСИСТИРАНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ГОРЕН  И  ДОЛЕН  КРАЙНИК  НА  ДЕЦА  С  ЦЕРЕБРАЛНА

ПАРАЛИЗА  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  СБПЛРДЦП  "СВЕТА  СОФИЯ"  ЕООД  ПО  3  (ТРИ)

ОБОСОБЕНИ  ПОЗИЦИИ  В  предмета  на  поръчката  са  включени  следните  обособени

позиции: 1) Обособена позиция № 1: „Робот за рехабилитация на горен крайник на деца

на  възраст  от  4  до  12  години  –  1  бр.“;  2)  Обособена  позиция  №  2:  „Робот  за

рехабилитация  на  горен  крайник  на  деца  на  възраст  от  12 до  18 години  –  1 бр.“;  3)

Обособена позиция № 3: „Приставка към наличен робот за обучение на ходене за деца от

12 до 18 години – 1 бр.“

ІV.1)

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура

Във връзка  с реализацията на проект „Създаване на център за приложение на високо-

технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с

церебрална парализа“, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез

Програма  BG 07  „Инициативи  за  обществено  здраве”,  съгласно  сключен  Договор  за

безвъзмездна финансова помощ с Министерство на здравеопазването № РД-13-145 от 14

септември  2015 г.,  три  от  помещенията  на  СБПЛРДЦП  „Св.  София“ ЕООД  ще  бъдат

обособени като самостоятелен център, който ще бъде оборудван с високотехнологична

апаратура  за  робот-асистирана  рехабилитация  на  горен  и  долен  крайник  с  цел

подобряване  качеството  на  живот  на  деца  с  церебрална  парализа.  Медицинската

апаратура,  предмет  на  настоящата  обществена  поръчка,  ще  спомогне  за

усъвършенстването  на  рехабилитационната  методология  за  обучение  на  децата  с

церебрална парализа в ползването на горен и долен крайник. Дейностите, включени в

предмета на настоящата обществена поръчка, обхващат: доставка, монтаж, въвеждане в

експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана

рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа. Провеждането

на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичност и

прозрачност  на  възлагане  изпълнението  на  поръчката,  тъй  като  открита  процедура  е

V.1)
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VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението и документацията за участие

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:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.2)

04.02.2016 г. 

Трите имена: ДОЦ. Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ

Длъжност: УПРАВИТЕЛ
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