Партида: 2747

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 2 от 07/10/2013 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2747
Поделение: ________
Изходящ номер: 124 от дата 07/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
"Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория
Лина" ЕООД
Адрес
ж.к. "Зорница", бл. 75 – партер
Град
Пощенски код
Държава
Бургас
8018
Република
България
За контакти
Телефон
Централна лаборатория гр. Бургас 056 867010
Лице за контакт
Татяна Щерева Костадинова
Електронна поща
Факс
linalab@abv.bg
056 867016
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.lina-bg.com
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Адрес на профила на купувача:
http://www.lina-bg.com/about.html
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на:
извършване на промяна/техническа редакция
добавяне на допълнителна информация
II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка на високотехнологично енергоефективно оборудване
II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Доставка на високотехнологично енергоефективно оборудване в
изпълнение на проект „Въвеждане на високотехнологично
енергоефективно оборудване в МДЛ „ЛИНА” ЕООД“ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Предвижда се доставка,
монтаж и пускане в експлоатация на нови и неизползвани 18 БРОЯ 3
-ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ СЪС СИСТЕМА ЗА
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И РАЗДРОБЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ И CO2
ИНКУБАТОР, 6 БРОЯ БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ и СИСТЕМА ЗА
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА, всички с технически и функционални
характеристики, подробно описани в Техническа спецификация -
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част от документацията за участие.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното
обявление)
Осн. предмет

Осн. код
33100000

Доп. код (когато е приложимо)
DA42, LA21

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
Номер: 1 от 23/09/2013 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)
SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''
Година и номер на документа в РОП: 2013-561017
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S186-320589 от 25/09/2013 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02747-20130001(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:
561017
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в
РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 23/09/2013 дд/мм/гггг
IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал.3 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП
Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на
оригиналното обявление)
V.1)
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Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на
първоначалните, подадени от възложителя
И двете
V.2)
В оригиналното обявление
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля
направете справка със съответната документация за участие)
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.3)
В решението за откриване
V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)
Номер и наименование Вместо:
Да се чете:
на полето,
съдържанието на което
трябва да се промени:
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование Вместо:
Да се чете:
на полето,
съдържанието на което
трябва да се промени:
ІІ.2.1) Общо количество
или обем

3 броя Напълно
автоматизирана система за
хематологичен анализ от
пълна кръв с оптично
диференциране на пет вида
левкоцити и 2 броя
Селективен биохимичен
анализатор за количествено
определяне на рутинни
биохимични показатели,
електролити, индивидуални
белтъци, лекарства и
наркотични вещества

18 БРОЯ 3ДИФЕРЕНЦИАЛНИ
ХЕМАТОЛОГИЧНИ
АНАЛИЗАТОРИ СЪС
СИСТЕМА ЗА
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И
РАЗДРОБЯВАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ
И CO2 ИНКУБАТОР, 6 БРОЯ
БИОХИМИЧНИ
АНАЛИЗАТОРИ и
СИСТЕМА ЗА
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

ІІІ.1.1) Изискуеми
депозити и гаранции

Възложителят задържа
гаранцията за участие, когато
участникът в процедурата за
възлагане на обществена
поръчка: 1. Оттегли офертата
си след изтичането на срока за
получаване на офертите; 2.
Обжалва решението на
възложителя за определяне на
изпълнител – до решаване на
спора; 3. Е определен за
изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи
договор за обществената
поръчка в законоустановения
срок.

Възложителят има право да
задържи гаранцията за участие
до решаване на спора, когато
участникът в процедура за
възлагане на обществена
поръчка обжалва решението за
определяне на изпълнител.
Възложителят има право да
усвои гаранцията за участие
независимо от нейната форма,
когато участник: 1. оттегли
заявлението си след
изтичането на срока за
получаване на заявления или
оттегли офертата си след
изтичането на срока за
получаване на офертите; 2. е
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определен за изпълнител, но
не изпълни задължението си
да сключи договор за
обществената поръчка.
ІІІ.2.1) Лично състояние
на икономическите
оператори, включително
изисквания във връзка с
вписването в
професионални или
търговски регистри

1. Копие от документа за
регистрация или единен
идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице
или едноличен търговец;
копие от документа за
самоличност, когато
участникът е физическо лице;

1. Копие от документа за
регистрация или единен
идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице
или едноличен търговец;
копие от документа за
самоличност, когато
участникът е физическо лице;
когато не е посочен ЕИК,
съгласно чл. 23 от ЗТР,
юридическите лица и
едноличните търговци трябва
да приложат към своите
оферти и удостоверения за
актуално състояние;
чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен
документ на съдебен или
административен орган от
държавата, в която са
установени;

ІІІ.2.1) Лично състояние
на икономическите
оператори, включително
изисквания във връзка с
вписването в
професионални или
търговски регистри

4. Доказателствата за
технически възможности и
квалификация по чл. 51 от
ЗОП, посочени в Обявлението
за поръчка;

4. Доказателствата за
технически възможности и
квалификация по чл. 51 от
ЗОП, посочени в т. ІІІ.2.3) от
Обявлението за поръчка;

ІІІ.2.1) Лично състояние
на икономическите
оператори, включително
изисквания във връзка с
вписването в
професионални или
търговски регистри

19. Списък на документите,
съдържащи се в офертата,
подписан и подпечатан от
участника (по образец № 10).

19. Списък на документите,
съдържащи се в офертата,
подписан от участника (по
образец № 10).

VI.4.2) Подаване на
жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5
от ЗОП. Жалба може да се
подава в 10-дневен срок от: 1.
изтичането на срока по чл.
27а, ал. 3 - срещу решението
за откриване на процедурата
и/или решението за промяна;
2. получаване на решението за
избор на изпълнител или за
прекратяване на процедурата.

В съответствие с чл. 120, ал. 5,
т. 1 и ал. 6 от ЗОП. Жалба
може да се подава в 10-дневен
срок от: 1. изтичането на срока
по чл. 27а, ал. 3 - срещу
решението за откриване на
процедурата и/или решението
за промяна; 2. получаване на
решението за избор на
изпълнител или за
прекратяване на процедурата.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в

УНП: 6907e23d-0069-47ad-8e2e-02c6bdb9d2e4

5

Партида: 2747

РЕШЕНИЕ (версия 4)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в
приложимите случаи)
Място на датите, които трябва да бъдат
Вместо:
Да се чете:
променени:
V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите
случаи)
Номер и наименование на
Текст, който трябва да се добави:
полето, което ще се допълва
(частта от текста, която трябва
да се добави):
ІІ.1.6) Общ терминологичен
речник (CPV)

38434500 (DA42, LA21)

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и
гаранции

Участникът внася гаранция за участие, както следва:
- 8 320 лв. за обособена позиция № 1;
- 4 000 лв. за обособена позиция № 2;
- 440 лв. за обособена позиция № 3.

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и
гаранции

Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение,
когато е представена под формата на банкова
гаранция, трябва да бъде равен на срока за
изпълнение на поръчката, офериран в т. 3 от
Техническо предложение (образец № 7), + 30
календарни дни.

ІІІ.2.1) Лично състояние на
икономическите оператори,
включително изисквания във
връзка с вписването в
професионални или търговски
регистри

10. ... когато участникът е чуждестранно лице –
валидно разрешение за търговия на едро с
медицински изделия от компетентния орган съгласно
националния му закон (когато е приложимо)

ІІІ.2.1) Лично състояние на
икономическите оператори,
включително изисквания във
връзка с вписването в
професионални или търговски
регистри

11. ... възложителят приема и доказателства за
въведени еквивалентни мерки за качество

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изисквано минимално/ни ниво/а:

2. ... Участник може да използва ресурсите на други
физически или юридически лица при изпълнение на
поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое
разположение тези ресурси.

VІ.3) Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка участник, който: 1.
е в открито производство по несъстоятелност, или е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в
случай че участникът е чуждестранно лице – се
намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато
неговата дейност е под разпореждане на съда, или
участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен
от правото да упражнява търговска дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението; 2а. е виновен за неизпълнение на
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задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно
решение; 3. има задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или
вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът
е установен; 4. има наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление
по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.
V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)
Извършени са четири промени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА
НА 18 БРОЯ 3-ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ АНАЛИЗАТОРИ СЪС СИСТЕМА
ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И РАЗДРОБЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ И CO2
ИНКУБАТОР“ от Техническа спецификация - част от документацията
за участие в процедурата:
1. Ред № І да се чете: 1 БРОЙ 3-ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ХЕМАТОЛОГИЧEН
АНАЛИЗАТОР;
2. Ред № І, 18 да се чете: Консумирана мощност: max. 0,1 kW;
3. Ред № І, 25 да се чете: Производителност: min. 1 200
параметъра/час;
4. Ред № ІІ да се чете: 17 БРОЯ 3-ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ
АНАЛИЗАТОРИ.
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
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