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                                                                                                                        Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на медицинска и друга апаратура 

и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при 

Медицински университет – София по 51 обособени позиции”. 

 

Възложител: Медицински Университет /МУ/- София -Ректорат 

Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

 Възложителят обявява открита по вид процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните 

в настоящите указания и документацията за обществената поръчка условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира публичност 

при възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачност при разходването на 

финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се 

постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се 

възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и 

защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни 

условия и прозрачност при провеждане на процедурата. 

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 7 652 979.82 лв. без ДДС.  

За изпълнители на обществената поръчка ще бъдат избрани участници, 

предложили икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по 

критерия оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, 

което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Методиката ще се прилага 

отделно за всяка обособена позиция.  Всички изчисления при прилагане на критерия за 

оценка се извършват до втория знак след десетичната запетая. Участник, получил най-

висока комплексна оценка се класира на първо място. 

Поръчката е разделена на 51 (петдесет и една) обособени позиции, с посочени 

необходимите характеристики на артикулите, съгласно Техническата спецификация - 

/Приложение № 1а/ от документацията за обществената поръчка.  

Оферираните артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ от 

документацията за обществена поръчка. Участник, предложил артикул, който не 

отговаря на някое от посочените в Техническата спецификация изисквания за 

съответния артикул в обособената позиция ще бъде отстранен от участие за цялата 

обособена позиция.  
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В Техническата спецификация не се съдържат изисквания, насочващи към 

определен производител или доставчик, нито търговска марка, патент или произход, 

характеризиращи артикулите.  

Възложителят определя минимален и максимален гаранционен срок на 

апаратурата/оборудването и всички нейни компоненти не по-малък от 24 (двадесет и 

четири) месеца и не по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на 

апаратурата/оборудването (за всички обособени позиции с изключение на обособени 

позиции № 43, № 49, № 50 и № 51, за които гаранционният срок започва да тече от 

датата на доставка).  

За  обособена позиция № 48 гаранционният срок започва да тече от датата на 

доставка,  монтаж  и  въвеждане  в  експлоатация,  а  за  обособени позиции № 43, № 49,  

№ 50 и № 51 гаранционният срок започва да тече от датата на доставка. 

Гаранционният срок следва да е еднакъв за всички артикули, в рамките на 

обособената позиция. 

Възложителят определя минимален и максимален срок на доставка, не по-малък 

от 3 (три) календарни дни и не по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни, считано 

от датата на сключване на договора. 

За всички обособени позиции в срока на доставка са включени и дейностите по 

монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала, с изключение на 

обособена позиция  № 48, за която в срока на доставка са включени дейностите по 

доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, а за обособени позиции  №  43,  №  49, 

№ 50 и № 51 се изисква само доставка.  

Участник, предложил цена за обособена позиция по-висока от определения 

от Възложителя финансов лимит за съответната обособена позиция ще бъде 

отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по 

съответната обособена позиция. 

Възложителят не е поставил ограничение по отношение броя на обособените 

позиции, по които участниците могат да представят оферти.   

Условия за отваряне на офертите 

Офертите на участниците ще бъдат отворени в деня и часа, определени в 

обявлението за обществената поръчка, в Ректората на Медицински университет – 

София, гр. София, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), 

етаж 12, Заседателна зала № 6 от комисия, назначена от Възложителя. Отварянето на 

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени 

представители и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в 

датата, часа или мястото за отваряне на  офертите, участниците се уведомяват, чрез 

профила на купувача съгласно чл. 53 от ППЗОП. 

 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача 

http://pk.mu-sofia.bg/
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на Медицински университет - София, към електронната преписка /досие/ на настоящата 

процедура /съответния идентиф. номер в АОП/. 

Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга 

апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет 

при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в 

експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени 

позиции, с изключение на обособена позиция № 48, за която се изисква само доставка, 

монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции 

№ 43, № 49, № 50 и № 51 се изисква само доставка и гаранционна поддръжка.  

Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура и оборудване, 

предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на 

описанието по отделните обособени позиции и артикули в тях в Техническата 

спецификация  /Приложение № 1а/. 

Източник на финансиране: средства на Медицински факултет при Медицински 

университет – София. 

 

Място за изпълнение на поръчката за обособени позиции от 1 до 51:  

Катедри към Медицински факултет при МУ - София на територията на  

гр. София и съгласно техническа спецификация, Приложение № 1а към документацията 

за обществена поръчка. 

 Контактно лице за МФ при МУ София - Михаела Денчева, експерт в отдел 

„Административен” при МФ, МУ - София с телефон/факс: 02/9172598. 

   

Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на 

Изпълнителя.  

Условия за плащане:  

- плащането се извършва в български лева от звеното краен получател – 

Медицински факултет при Медицински университет – София, по банков път, съгласно 

офертната цена в лева по сметката на Изпълнителя не по–късно от 20 календарни дни 

след доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (за обособените позиции, за които е 

приложимо) и обучение на персонала (за обособените позиции, за които е приложимо), 

и след представяне в Медицински факултет - Деканат на следните документи: 

- доставна фактура (оригинал) и 2 бр. заверени копия издадени с името и 
данните на МУ - Медицински факултет - Деканат, гр. София, бул. „Св. Георги 

Софийски” №  1,  БУЛСТАТ:  8313857370037,  Иден. №  BG  831385737,  съставена  

съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;  

- приемателно-предавателен протокол /оригинал/, удостоверяващ доставката на  
апаратурата/оборудването - подписан от Изпълнителя и Ръководителя на Катедрата-
получател;  

- протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация /оригинал/, 

подписан  от  Изпълнителя  и  Ръководителя  на  Катедрата-получател - за  всички 

обособени позиции без обособени позиции № 43, № 49, № 50 и № 51;  

- протокол за извършено обучение на персонала /оригинал/, подписан от 

лицата, които са обучени и представител на изпълнителя, за всички обособени 
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позиции, без обособени позиции №  43, № 48, № 49, № 50 и № 51;  
-  гаранционна карта и ръководство за употреба на български език.  

Разплащане с подизпълнители (ако е приложимо) 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, респ. Медицински 

факултет, Възложителят, респ. Медицински факултет заплаща възнаграждение за тази 

част директно на подизпълнителя. 

Разплащанията към подизпълнителя се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до Възложителя, респ. Медицински факултет чрез 

Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя, респ. Медицински 

факултет в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. 

Възложителят, респ. Медицински факултет има право да откаже плащане  на 

подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване 

на причината за отказа. 

 

Финансовият лимит  по обособените позиции, определен от Възложителя е в 

размер, както следва:  

- обособена позиция № 1 „Ултразвуков апарат с коремен и вагинален трансдюсер” –

58333.33 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 2 „Портативна ехографска система с анестезиологичен 

софтуер” – 75000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 3 „Пациентен монитор“ – 8833.34 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 4 „Станция - система от перфузори за продължителна инфузия” 

-32500.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 5 „Автоматичен апарат за кардиопулмонална ресусцитация” –

24833.33 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 6 „Респиратор за дихателна реанимация за всички възрастови 

групи и патологии” – 85000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 7 „Интензивен модулен монитор” -  170000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 8 „Анестезиологичен апарат с анестезиологичен монитор” – 

125000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 9 „Автоматичен апарат за кардиопулмонална ресусцитация” –

24833.33 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 10 „Станция - система от перфузори за продължителна 

инфузия” – 32500.00 лв. без ДДС;  

- обособена позиция № 11 „Апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация” – 73333.33 

лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 12 „Анестезиологичен апарат” – 25000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 13 „Пациентски монитор” -  25832.50 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 14 „Терапевтичен видео бронхоскоп с принадлежности - 

устройства (бримка) за чужди тела и електрокаутрени устройства за рязане, коагулация 

и извличане” – 53333.33 лв. без ДДС; 
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- обособена позиция № 15 „Стационарна цифрова ехографска система” – 184212.00 лв. 

без ДДС; 

- обособена позиция № 16 „Система за кардиологична телерехабилитация” – 199000.00 

лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 17 „Видеогастроскоп за диагностична и оперативна дейност, 

съвместим с наличните видеоендоскопски системи  Olympus Evis Exera II и Olympus 

Evis Exera III” – 67500.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 18 „Апарат за ендоскопия и литотрипсия на жлъчна и 

панкреасна система” – 141666.67 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 19 „Апарат за транзиентна еластография” – 147300.00 лв. без 

ДДС; 

- обособена позиция № 20 „Кула за лапароскопско оборудване с опция за инфрачервено 

наблюдение с FULL HD качество на изображението и вграден в същия модул източник 

на студена LED светлина” – 154000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 21 „Ехографски апарат” – 62500.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 22 „Високотехнологичен комплекс за изследване на 

периферната нервна система” – 175000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 23 „Title маса - за оценка на ортостатични промени” – 65000.00 

лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 24 „Апарат за ранна диагноза и проследяване на невропатия на 

малките и автономни влакна” – 59000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 25 „Изследователски (лабораторен) микроскоп, конфигурация 

за светло поле с цифрова микроскопска камера и софтуер” – 162000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 26 „Секция за лапароскопска хирургия (окомплектована колона 

- кула)” – 160000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 27 „Система за интраоперативно наблюдение и мониторна 

визуализация с възможност за съхраняване на образите” -  53800.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 28 „Видеоендоскопска система за изследвания и терапия в 

горен и долен гастроинтестинален тракт” – 200487.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 29 „Компактна рентгенова система тип С-рамо с тъч скрийн 

монитор и допълнителен дисплей, разположени на  артикулиращо рамо” – 155000.00 

лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 30 „Компактна рентгенова система тип С-рамо с тъч скрийн 

монитор и допълнителен дисплей, разположени на  артикулиращо рамо” – 155000.00 

лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 31 „Компютърен периметър” – 39500.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 32 „Аудиометър с интерфейс към NOAH и преносим принтер” – 

8208.33 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 33 „Мултимедийна система с директна аудио-визуална връзка с 

операционния блок” – 112500.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 34 „Операционен микроскоп за УНГ и микрохирургия” – 

220000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 35 „Модул за изследване на слуховия анализатор” – 53333.33 

лв. без ДДС; 
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- обособена позиция № 36 „Апарат за функционална магнитна стимулация с 4 

апликатора” – 70000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 37 „Модул за лазеракупунктура модел mphi 75 за надграждане 

на налична професионална система MLS лазерна терапия модел Mphi 5” – 10200.00 лв. 

без ДДС; 

- обособена позиция № 38 „Обучителен модулен комплекс - модул 1 - операционна зала 

с  интегрирана система за видеотрансфер и модул 2 – интегрирана лапароскопска 

система 2d/3d full hd  с възможност за флуоресцентна диагностика” – 1477500.00 лв. без 

ДДС; 

- обособена позиция № 39 „Микроскопска система за кариотипиране и FISH-анализ” – 

126000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 40 „Система за следващо поколение секвениране и 

високочувствителна и специфична амплификация на ДНК в микрообеми - 

доокомплектовка към налична апаратура” – 883333.33 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 41 „Система за полимеразна верижна реакция в реално време 

(Real Time RT-PCR)” – 88200.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 42 „Настолна система за трансфекция на клетки чрез 

електропорация на клетки, тип "Електронна пипета"” – 29400.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 43 „Микроскоп тип конфигурация за светло поле с "оптика, 

коригирана до безкрайност"” – 12240.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 44 „Апарат за мултиплексен геномен и протеомен биомаркерен 

анализ” – 300000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 45 „Симулатор за обучение на специализанти по кардиология” –

616 666.67 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 46 „Симулатор за обучение на перфузионисти” – 400000.00 лв. 

без ДДС; 

- обособена позиция № 47 „Настолен секвенатор от следващо поколение, подходящ за 

работа с генетичен материал на микроорганизми” – 140000.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 48 „Учебен микроскоп” – 47800.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 49 „Ултразвуков хомогенизатор” – 12400.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 50 „Система за обдишване на малки опитни животни” – 

18700.00 лв. без ДДС; 

- обособена позиция № 51 „Окомплектована система за индиректна регистрация на 

артериално налягане и пулс на малки опитни животни” – 31200.00 лв. без ДДС. 

 

 

 


