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I. II. IV.

BG-СОФИЯ: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ЗА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО  ЛЕЧЕНИЕ  И

РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ДЕЦА  С  ЦЕРЕБРАЛНА  ПАРАЛИЗА  СВЕТА  СОФИЯ  ЕООД,

БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ №1в, 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)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси  и  лица  за  контакт,  на  които  трябва  да  бъдат  изпратени  офертите  или

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

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

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

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

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката илиII.1.2)

1)2)3)5)1)2)3)5)1)2)3)5)
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услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ГР. СОФИЯ БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ №1В
Код NUTS: BG411

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

Обект  на  настоящата  обществена  поръчка  е  „доставка”.  Предметът  на  настоящата

обществена  поръчка  е  “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 „Св. София“

ЕООД по 3 (три) обособени позиции“. 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.

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33158400

Описание:

Оборудване за механична терапия

ІІ.1.6)

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

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обемІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ  ІII  ЮРИДИЧЕСКА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА  И  ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката  включва  доставка  на  общо  три  медицински  апарата  по  следните  три

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.“

Прогнозна стойност без ДДС
390892 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Продължителност в дни

90

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Размерът  на  гаранцията  за  участие  за  всяка  обособена  позиция  е:  1)  за  обособена

позиция № 1: 1398 лв.; 2) за обособена позиция № 2: 1369 лв.; 3) за обособена позиция

№  3:  1140 лв.  Гаранцията  за  участие  се  превежда  от  участника  по  следната  банкова

сметка  на  СБПЛРДЦП  „Св.  София“  ЕООД:  IBAN:  BG08BUIN95611000507932,  BIC:

BUINBGSF, БАНКА: Алианц Банк България АД БЦ Европа или се представя в оригинал

под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза

на  Възложителя.  Формата  на  гаранцията  е  по  преценка  на  участника.  Срокът  на

валидност  на  гаранцията  трябва  да  съвпада  или  да  надвишава  срока  на  валидност  на

офертата. В банковата гаранция, респ. в платежното нареждане за внасяне на гаранция

по банкова сметка, изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се

отнася  гаранцията,  както  и  обособената  позиция,  за  която  се  отнася.  В  случай  на

предоставяне  на  банкова  гаранция  в полза  на  СБПЛРДЦП  „Св. София“ ЕООД,  следва

съответната банка да се е задължила неотменяемо и безусловно, да извършва плащания

до размера на гаранцията при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане

за  плащане  от  страна  на  Възложителя,  деклариращо,  че  участникът:  •  е  оттеглил

офертата  си  след  изтичане  на  срока  за  получаване  на  офертите  или  •  е  определен  за

изпълнител,  но  не  е  изпълнил  задължението  си  да  сключи  договор  за  обществената

поръчка.  Гаранция  за  изпълнение:  1.  Определеният  за  изпълнител  участник,  преди

сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента)

от стойността на договора, без ДДС. 2. Гаранцията за изпълнение на договора се оформя

в два отделни документа като „гаранция за качествено и срочно изпълнение“ и „гаранция

за гаранционно поддържане“, в размери съответно: 70%, респ. 30% от общия размер на

ІІІ.1.1)
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гаранцията  за  изпълнение  на  договора.  3.  Гаранцията  за  изпълнение  се  превежда  по

следната  банкова  сметка  на  СБПЛРДЦП  „Св.  София“  ЕООД:  IBAN:

BG08BUIN95611000507932, BIC: BUINBGSF, БАНКА:  Алианц  Банк  България  АД  БЦ

Европа или се представя под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция,

издадена  от  банка  в  полза  на  Възложителя.  Банковата  гаранция  или  съответният

платежен  документ,  доказващ  внасянето  на  гаранцията,  се  представят  в  оригинал  към

момента  на  сключване  на  договора  за  възлагане  на  обществената  поръчка,  като  в

документа изрично се посочва процедурата и съответната обособена позиция, за която се

отнася. 4. В случай на предоставяне на банкова гаранция в полза на СБПЛРДЦП „Св.

София“ ЕООД, следва съответната банка да се е задължила неотменяемо и безусловно,

да извършва плащания до размера на съответната гаранция при получаване на надлежно

подписано и подпечатано искане за плащане от страна на Възложителя, деклариращо, че

участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по сключения договор

за  обществена  поръчка.  5.  В  случай  че  гаранцията  за  изпълнение  е  под  формата  на

банкова гаранция, тя трябва да бъде със следните срокове на валидност: a) „Гаранцията

за качествено и срочно изпълнение“ следва да е със срок на валидност до минимум 30

(тридесет) дни след уговорения в договора срок за извършването на доставката, монтажа

и  въвеждането  в  експлоатация  на  медицинската  апаратура.  b)  „Гаранцията  за

гаранционно поддържане“ следва да е със срок на валидност минимум до 30 (тридесет)

дни  след  изтичането  на  предложения  от  участника  гаранционен  срок.  6.  Условията  и

сроковете  за  задържане/освобождаване  на  гаранцията  за  изпълнение  се  уреждат  в

договора за възлагане на обществената поръчка.

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране:  Финансирането  е  със  средства,  предоставени  по  Програма  BG  07

„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм

2009-2014  и  финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство

2009-2014,  по  проект:  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични

рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при  деца с  церебрална

парализа“,  финансиран  съгласно  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ

РД-13-145/14.09.2015 г. Срокът за плащане по всяка обособена позиция е както следва:

a)авансово  плащане  в  размер  на  10% (десет  процента)  от  договорената  стойност  на

медицинската  апаратура  – при  подписване  на  договора  за  обществена  поръчка  и  след

издаване  на  оригинална  данъчна  фактура  от  страна  на  определения  за  изпълнител

участник;  b)окончателно  плащане  в  размер  на  90%  (деветдесет  процента)  от

договорената стойност на медицинската апаратура в срок до 10 (десет) работни дни след

датата  на  подписване  на  приемо-предавателния  протокол  за  извършените  доставка,

монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата и след издаване на оригинална данъчна

фактура от страна на определения за изпълнител участник.

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен заІІІ.1.3)
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изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за задължително създаване на юридическо лице.

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена
поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или
юридически лица, които отговарят на предварително обявените условия. 2. При участие
на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се
доказват от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от
ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще
изпълни съответната дейност. 3. Към офертата си участникът следва да представи
заверено 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, като офертата се подписва и
подпечатва от това лице/лица (когато участникът е обединение/консорциум, което не е
юридическо лице) (ако е приложимо); 4. С офертата си участниците могат да предлагат
ползването на подизпълнители. В офертата се посочват подизпълнителите, процентът от
общата стойност и видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени
от всеки подизпълнител (по образец). 5. Участниците в процедурата за възлагане на
обществена поръчка са длъжни да представят административни сведения по чл. 56, ал. 1,
т. 1, б. "а" от ЗОП (по образец). 6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не
може да участва участник, за който е налице някое от 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. При подаване на оферта за
участие, липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с представяне на
декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 7. Когато участникът предвижда участието на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Липсата на посочените обстоятелства се
удостоверява с декларация (по образец). 8. Не могат да бъдат самостоятелни участници в
процедурата свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на
ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби
на ЗОП. Липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с представянето на
декларация (по образец). 9. Външни експерти, участвали в разработване на техническата
спецификация, на методиката за оценка на офертите в настоящата документация за
участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-
участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието
изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
Липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с представянето на декларация (по
образец). 10. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който
е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако не
е налице някое от изключенията по чл. 4 от посочения закон. Липсата на посочените
обстоятелства, респ. наличието на посоченото изключение се удостоверява с
представянето на декларация (по образец). 11. Участникът следва да отговаря на
изискването на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от ЗМИ и да има право да извършва търговия на
едро с медицински изделия. Посоченото обстоятелство се удостоверява с представянето
на разрешение за търговия на едро с медицински изделия и приложението към него,
издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с

ІІІ.2.1)
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медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на
друга държава страна по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария (за
участници, които не се производители, установени на територията на Р България, на
предлаганите медицински изделия). Продължава в р-л VI.3)

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не

ІІІ.2.2)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на минималните изисквания за
технически възможности и/или квалификация участникът трябва да предостави
следните документи: 1. Списък на доставките, с посочване на предмет, дата и получател
(Образец № 8, в оригинал), заедно с доказателство/а за извършените доставки под
формата на: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката –
заверено копие. 2. Списък на техническите специалисти (сервизни инженери), с
посочени три имена, образование и информация за преминат курс на обучение при
производителя за монтаж, сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура
(Образец № 9, в оригинал) и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на
технически специалист (Образец № 10, в оригинал). 3. Сертификат ISO 9001 или
еквивалентен за управление на качеството с предметен обхват доставка на медицински
изделия, издаден на името на участника – заверено копие. Сертификатът следва да
удостоверява наличието на внедрена система за управление на качеството за доставка на
медицински изделия, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001 или друг
еквивалентен. Сертификатът да е издаден от независимо лице, което е акредитирано по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. За доказване съответствието с посоченото изискване Възложителят
приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството. 4. Оторизационно писмо, издадено на името на участника от производителя
на предлаганата апаратура или от упълномощен представител на производителя за право
на представителство и търговия на територията на Република България (в случай че
участникът не е производител на предлаганата медицинска апаратура) – заверено копие.
5. Списък с посочване на административния адрес на сервиза /сервизите/, оторизиран от
производителя на конкретните медицински изделия, който е на разположение на
участника и в който ще да бъде извършвано гаранционното сервизно обслужване на
предлаганата апаратура (Образец № 11, в оригинал). 6. Разрешение за търговия на едро с
медицински изделия и приложението към него, издадено от ИАЛ или друг документ,
удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от
компетентен орган на друга държава членка или на друга държава страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария (за участници, които не са производители, установени на територията на
Република България, на предлаганите медицински изделия) – заверено копие. 7.
Документи от производителя относно техническите и функционални характеристики на
апаратурата като: каталози, брошури, проспекти, технически спецификации и др. на
производителя, подробно описващи характеристиките на предлаганата апаратура -
заверени от участника копия. В случай че документите са на чужд език, следва същите

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

да бъдат придружени с превод на български език. 8. ЕС сертификат, удостоверяващ
съответствието на апаратурата с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, издаден от
нотифициран орган, или Декларация за съответствие на медицинското изделие съгласно
чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен
представител – заверено копие.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва да отговаря на следните минимални
изисквания за технически възможности и/или квалификация: 1. Участникът да е
изпълнил минимум две доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Като „еднаква или
сходна с предмета на настоящата поръчка“ се приема доставка на медицинска апаратура.
2. Участникът да разполага с компетентни и квалифицирани технически лица (сервизни
инженери) - най-малко по един технически специалист за всяка отделна обособена
позиция, притежаващ техническо образование и преминал курс на обучение при
производителя за монтаж, сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура. 3.
Участникът да е въвел система за управление на качеството (да е сертифициран) за
доставка на медицински изделия в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001
или друг еквивалентен с предметен обхват, включващ доставка на медицински изделия.
4. Участникът (в случай че не е производител на предлаганата апаратура) да е
оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя на
предлаганите медицински изделия с права за представителство и търговия на
територията на Република България. 5. Участникът да има на свое разположение
минимум един сервиз, оторизиран от производителя на предлаганата медицинска
апаратура, в който може да бъде извършвано гаранционното сервизно обслужване на
предлаганата медицинска апаратура. В случай че участникът подава оферта за повече от
една обособени позиции, като по различните обособени позиции оферира медицински
изделия на различни производители, следва за всяко оферирано медицинско изделие
участникът да разполага с минимум един сервиз, оторизиран от производителя на
предлаганата медицинска апаратура, в който може да бъде извършвано гаранционното
сервизно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. 6. Участникът да отговаря
на изискването на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от ЗМИ и да има право да извършва търговия на
едро с медицински изделия. 7. Предлаганата медицинска апаратура да съответства на
всички минимални технически и функционални характеристики, посочени в
Техническата спецификация. 8. Предлаганата медицинска апаратура следва да отговаря
на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и Директива 93/42/ЕЕС.

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател П1 „Цена”; тежест: 70
Показател: Показател С1 „Срок на гаранционно обслужване“ ; тежест: 30
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при
състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
16.03.2016 г.  Час: 16:30

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.03.2016 г.  Час: 16:30

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

180

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 17.03.2016 г.  Час: 10:00

Място

гр. София бул. Възкресение №1в

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

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 други лица при спазване на установения режим за

достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект “Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни

методи  за  подобряване  качеството  на  живот  при  деца  с  церебрална  парализа“,  в

изпълнение на договор № РД-13-145/14.09.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по

Програма  BG  07  „Инициативи  за  обществено  здраве“,  финансирана  от  Норвежкия

финансов механизъм 2009-2014 и финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство 2009-2014

VI.2)

Допълнителна информация

Продължение  към  раздел  III.2.1):  Към  офертата  си  участникът  следва  да  представи  и

следните документи: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

(по  образец);  Нотариално  заверено  пълномощно  на  лицето,  подписващо  офертата

VI.3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция РОБОТ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 4 ДО 12
ГОДИНИ-1 БРОЙ

(оригинал) (ако е приложимо); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на

условията  в  проекта  на  договор  (по  образец); Декларация  за  съгласие  за  участие  като

подизпълнител  (по  Образец)  -  (в  случай  че  ползва  подизпълнител/и);  Оригинал  на

банкова гаранция за участие или копие на документ за внесена гаранция за участие под

формата на парична сума. В плик № 2 участникът представя Техническо предложение за

изпълнение  на  поръчката  за  съответната  обособена  позиция  (по  образец) с  попълнена

Сравнителна  таблица  за  съответствие  с  техническите  и  функционални  изисквания  на

Възложителя и ако е приложимо - се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В плик

№  3  участникът  представя  Ценово  предложение  за  съответната  обособена  позиция.

Прилагане на съкратен срок на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП: Възложителят намалява

срока за получаване на оферти по чл. 64, ал. 1, предл. първо с общо 12 дни на основание

чл. 64, ал. 3, предл. първо и второ от ЗОП. От датата на публикуване на обявлението в

електронен  вид  възложителят  предоставя  пълен  достъп  по  електронен  път  до

документацията за участие в процедурата чрез профила на купувача на възложителя на

следния  Интернет  адрес  http://www.profilnakupuvacha.com/1805  по  самостоятелно

обособения  раздел  на  обществената  поръчка  на  електронен  адрес:

http://www.profilnakupuvacha.com/1805,11097

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:

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

VI.4.1)

Подаване на жалби

Съгласно  чл. 120, ал.  5 от  ЗОП: срещу решението  за  откриване  на  процедурата  и/или

решението за промяна жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока

по чл. 27а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

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.

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2016 г. 

VI.5)
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Кратко описание

ОРТЕЗА-ЕКЗОСКЕЛЕТОН ЗА РЪКА С ПОДВИЖЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНА

ПОДКРЕПА  НА  ТЕЖЕСТТА  ЗА  РЪКАТА  ЗА  РАБОТА  В  ТРИИЗМЕРНО

ПРОСТРАНСТВО,  СВЪРЗАНО  С  УСТРОЙСТВО  ЗА  ТЕРАПЕВТИЧЕН  СОФТУЕРЕН

КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33158400

Описание:

Оборудване за механична терапия

Количество или обем

ЕДИН БРОЙ

Прогнозна стойност, без ДДС
139895 валута BGN

Допълнителна информация

Финансиране:  Финансирането  е  със  средства,  предоставени  по  Програма  BG  07

„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм

2009-2014  и  финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство

2009-2014,  по  проект:  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични

рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при  деца с  церебрална

парализа“,  финансиран  съгласно  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ

РД-13-145/14.09.2015 г.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция РОБОТ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 12 ДО 18
ГОДИНИ - 1 БРОЙ
Кратко описание

ОРТЕЗА  -  ЕКЗОСКЕЛЕТОН  ЗА  РЪКА  С  ПОДВИЖЕН  МЕХАНИЗЪМ  ЗА

РЕГУЛИРАНА ПОДКРЕПА НА ТЕЖЕСТТА НА РЪКАТА ЗА РАБОТА В ТРИИЗМЕРНО

ПРОСТРАНСТВО,  СВЪРЗАН  С  УСТРОЙСТВО  ЗА  ТЕРАПЕВТИЧЕН  СОФТУЕРЕН

КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33158400

Описание:

Оборудване за механична терапия

Количество или обем

ЕДИН БРОЙ

Прогнозна стойност, без ДДС
136908 валута BGN

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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Срок в дни 90
Допълнителна информация

Финансиране:  Финансирането  е  със  средства,  предоставени  по  Програма  BG  07

„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм

2009-2014  и  финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство

2009-2014,  по  проект:  „Създаване  на  център  за  приложение  на  високо-технологични

рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при  деца с  церебрална

парализа“,  финансиран  съгласно  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ

РД-13-145/14.09.2015 г.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ПРИСТАВКА КЪМ
НАЛИЧЕН РОБОТ ЗА АСИСТИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ХОДЕНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 12 ДО
18 ГОДИНИ - 1 БРОЙ
Кратко описание

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРИСТАВКА КЪМ НАЛИЧЕН РОБОТ ЗА РОБОТ-АСИСТИРАНО

ЛОКОМОТОРНО ОБУЧЕНИЕ НА ХОДЕНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 12 ДО 18 ГОДИНИ

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33158400

Описание:

Оборудване за механична терапия

Количество или обем

ЕДИН БРОЙ

Прогнозна стойност, без ДДС
114089 валута BGN
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