ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 205/19.07.2012 и
ID 9004176 в Портала на обществени поръчки

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
І. Предмет на поръчката: Доставка на РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – ГРАФИЧЕН ПОСТ за
нуждите на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД
съгласно технически показатели, публикувани в профила на купувача, въвеждане в
експлоатация и обучение на персонала. Доставката включва транспорта и разтоварните
дейности до посочено от възложителя помещение в сградата на "ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД намираща се в Пловдив, ул. „Храбрец”
№ 15, монтиране, въвеждане в експлоатация, извършване на всички необходими проби
и изпитвания, както и обучение на персонала. Поръчката не се състои от обособени
позиции. Възложителят изисква изпълнението на поръчката в съвкупност/цялост.
1.1. Обект на поръчката по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка .
► Място за изпълнение на поръчката: гр. ПЛОВДИВ 4006; Район ИЗТОЧЕН, ул.
„ХРАБРЕЦ” № 15 – сградата на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ИЗТОК” ЕООД
1.2. Цел на поръчката: Целта е възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8
”а” от ЗОП с публикуването на публична покана, за да се съберат неограничен брой
писмени оферти, съдържащи техническо и финансово предложение за изпълнение на
поръчката и да се сключи договор за „Доставка на РЕНТГЕНОВ АПАРАТ –
ГРАФИЧЕН ПОСТ„ при най-добрите за възложителя финансови условия.
1.3.Обем на поръчката: Поръчката включва доставка на 1 бр. РЕНТГЕНОВ АПАРАТ
– ГРАФИЧЕН ПОСТ.
1.4.Срок на изпълнение: 30 дни, считано от датата на сключване на договор.
1.5. Ориентировъчна стойност на поръчката: 55 000 лв без вкл. ДДС;
1.6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва от Възложителя по банков път в
български лева по посочена от Изпълнителя банкова сметка в следните срокове: 10 %
авансово при подписване на договора и 90% в тридневен срок след доставка,
монтиране, въвеждане в експлоатация, извършване на всички необходими проби и
изпитвания, и обучение на персонала и след издаване на данъчна фактура.
► Начин на образуване на предлаганата цена – Оферираната цена да е крайна цена
в лева, с включени в нея всички разходи по доставката. Предлаганата цена трябва да е
окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на валидност на договора. Във
фактурата трябва да са посочени точно количеството, наименованието, единичните
цени и общата стойност на доставяния рентгенов апарат. Видът трябва да съответства
на техническа спецификация и на заявеното от възложителя. Фактурираната единична
цена трябва да съответства на посочените в ценовата оферта, на база на която е
определен за изпълнител. Фактурата се придружава с приемо-предавателен протокол за
извършената доставка.
► Срок на валидност на предложенията – 90 календарни дни считано от крайната
дата за подаване на офертите.
ІІ. Участниците да отговарят на следните изисквания:
2.1. Да разполагат с валиден лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения
издаден от АЯР.
2.2. Да разполагат с минимум пет сервизни специалисти на трудов договор с валидно
удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения.

2.3. Да са сертифицирани по ISO 9001 – 2008 с предмет „Доставка и сервиз на
медицинска апаратура”.
ІІІ. Задължително минимално съдържание на офертата:
3.1. Участниците са задължени да предложат в офертата си всички параметри посочени
в техническата спецификация. Предложеният модел трябва да отговаря на
изискванията, посочени в публичната покана и приложенията към нея. Офертата
задължително трябва да съдържа:
3.1.1. данни за лицето, което прави предложението - Единен идентификационен код
съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър – ако е юридическо лице; данни
по документ за самоличност – ако е физическо лице, включително данни за наличие
или не на регистрация по ЗДДС.
3.1.2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя относно предмета на
доставката;
3.1.3. ценово предложение;
3.1.4. срок на валидност на офертата;
3.2. Участниците следва да представят:
3.2.1. Декларации от законния представител на участника за липсата на обстоятелства
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; (Приложения № 2, № 4 и № 5)
3.3. Административни сведения, съдържащи данни за лицето, което прави
предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, законен
представител и координатор за изпълнението на поръчката и банкова сметка.
3.3. Техническо предложение, подписано от кандидата, съдържащо подробно описание
на предлаганата медицинска апаратура и подробно описание на техническите й
параметри, с посочени: срок на доставка; срок на валидност на офертата; гаранционен
срок и срок на сервизно обслужване.
3.4. Копие на сертификат или друг документ за произходна на апарата.
3.6.Ценова оферта, в която се посочена единичната цена без вкл. ДДС и с вкл. ДДС.
Ценовото предложение да е съобразено с всички изисквания на възложителя,
включително за допустима стойност на поръчката. (Приложение № 3)
3.8 .Декларация за съответствие на медицинската апаратурана с изискванията на ЗМИ и
подзаконовите нормативни актове;
3.9.Нанесена "СЕ" маркировка върху медицинската апаратура;
3.10. Инструкция за употреба на български език
До оценяване и класиране се допускат само оферти, които отговарят на всички
изисквания на Възложителя. Задължително е подаването на офертите в посочения от
възложителя срок. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в
отговор на поканата на Възложителя. Съдържанието на офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът
посочва имена на участника, адрес за кореспонденция, телефони по възможност факс и
електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката. При приемане на
офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването.
Офертата се представя на адрес: гр.Пловдив, 4006, ул.”Храбрец” № 15, Деловодство на
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД. При сключване на
договора определеният за изпълнител представя документи съгласно изискванията на
чл. 101е, ал.2 от ЗОП.
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД предоставя
достъп по електронен път до Приложенията към публичната покана, съдържащи
пълното описание на предмета на обществената поръчка, технически изисквания,

образци на декларации по чл.47 и др. които може да намерите на интернет
адрес:http://www.dkciztok.com, раздел "Обществени поръчки" до изтичане на срока на
валидност.
Краен срок и място за подаване на оферти: 30.07.2012 г. 14:00 часа в Деловодството на
„Диагностично-консултативен център Изток „ ЕООД – гр. Пловдив, ул. „Храбрец“
№15.
Постъпилите в деловодството оферти се завеждат с входящ номер, дата и час на
постъпване.
ІV. Критерий за оценка на офертите: „най ниска цена”.
V. Сключване на договор - с класирания на първо място и определен за изпълнител
участник възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.
VI. Условия за сключване на договор за обществена поръчка:
Избраният участник представя:
1. Свидетелство за съдимост на лицето/лицата, представляващи дружеството.
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
3.Данни за банковата сметка на изпълнителя;
4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от
упълномощено лице.

