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                                                                                                                        Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на „Симулатор за обучение на 

специализанти по кардиология” за нуждите на Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия 

и инвазивна кардиология” при Медицински факултет на Медицински университет – 

София”. 

 

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 616 666.67 лв. без ДДС.  

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участник, предложил 

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. 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. 

Предметът на обществената поръчка включва доставка на „Симулатор за 

обучение на специализанти по кардиология” за нуждите на Катедра по „Сърдечно-

съдова хирургия и инвазивна кардиология” при Медицински факултет на Медицински 

университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, 

обучение на персонала и гаранционна поддръжка.  

Необходимо изискване към апаратурата, предмет на обществената поръчка е да 

съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация  

/Приложение № 1а/. 
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В поръчката са посочени необходимите характеристики на апаратурата, съгласно 

Техническата спецификация – /Приложение № 1а/ от документацията за обществената 

поръчка.  

Оферираната апаратура следва да отговаря 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 ще бъде 

отстранен от участие.  

В Техническата спецификация не се съдържат изисквания, насочващи към 

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

характеризиращи артикулите.  

Предлаганата апаратура трябва да е нова, произведена след 01.01.2019г., 

неупотребявана и нерециклирана. 

Участниците трябва да са оторизирани от производителя за продажба и сервиз на 

територията на Р. България. В случай, че описаният документ е издаден от лице, 

различно от производителя, участникът следва да посочи връзката между издателя на 

документа и производителя на съответния продукт. 

За доказване на съответствието на апаратурата да се представят фирмени 

брошури или каталози, само страниците касаещи апаратурата, заверени с подпис и 

печат на участника на всяка страница. 

Участникът, определен за изпълнител трябва да осигури безплатна актуализация 

на софтуера за срока на гаранционна поддръжка ( гаранционния срок). 

Възложителят определя минимален и максимален гаранционен срок на 

апаратурата 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.  

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. 

В срока на доставка са включени и дейностите по монтаж, въвеждане в 

експлоатация и обучение на персонала.  

Участник, предложил цена по-висока от определения от Възложителя 

финансов лимит ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка. 

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 
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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 

на Медицински университет – София, към електронната преписка /досие/ на настоящата 

процедура /съответния идентиф. номер в АОП/. 

Източник на финансиране: средства на Медицински факултет при Медицински 

университет – София. 

 

Място за изпълнение на поръчката:  

Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” при 

Медицински факултет при МУ – София, на територията на гр. София. 

 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 и обучение на персонала, 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 – 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;  

– протокол за извършено обучение на персонала /оригинал/, подписан от лицата, 

които са обучени и представител на изпълнителя;  
–  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 

http://pk.mu-sofia.bg/
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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, определен от Възложителя е в размер на 616 666.67 лв. без 

ДДС.  

 

 

 


