АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: СН01 – 900/11.10.2018г.

Възложител: „ДКЦ I Габрово” ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1226
Адрес: град Габрово, бул.”Трети март” № 3
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Д-р Нели Атанасова Ноева-Метева
Телефон: 066/813350
E-mail: neli.noeva@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
Интернет адрес: http://www.dkc-gabrovo.com/
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на многофункционален ехографски апарат за нуждите на
„ДКЦ I Габрово” ЕООД
Кратко описание: Предметът на настоящата процедура включва: Доставяне на един брой
многофункционален ехографски апарат, да е нов. Параметрите зададени от възложителя
съгласно техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията.
Място на извършване: „ДКЦ I Габрово” ЕООД, втора база.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 68 000 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Изисква се наличие на валидно разрешение за търговия на
едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил минимум две
доставки на изделия еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните
три години, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Участникът следва да разполага с технически лица, които ще извършват услугите за
гаранционното сервизно обслужване на апарата и за обучение на служителите.
Участникът трябва да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалент, издаден от акредитирана институция.
Участникът следва да бъде оторизиран от производителя на апарата за продажба и сервиз на
територията н Република България.
Участникът следва да приложи декларация от производителя за осигурени най-малко осем
години наличност на резервни части за предлагания апарат.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 22.10.2018г.
Час: 15:30ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 22.12.2018г.
Час: 15:30
Дата и час на отваряне на офертите:
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Дата: 23.10.2018г. 13:00ч.
Място на отваряне на офертите: „ДКЦ I Габрово” ЕООД, първа база.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: 11.10.2018г.

Възложител
Трите имена: Нели Атанасова Ноева-Метева
Длъжност: Управител
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