Партида: 2434

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (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

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2434
Поделение: ________
Изходящ номер: 6869 от дата 13/11/2014
Коментар на възложителя:
“Доставка чрез покупка на един брой нов многофункционален апарат
за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и
възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели
в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на
оборудването в линейка, Инсталиране на медицински софтуер за
телемедицина на сървър на Възложителя, Обучение за работа със
системата, Гаранционна поддръжка”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Регионална Здравна Инспекция - Пловдив
Адрес
ул. "Перущица" № 1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000
Място/места за контакт
гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Илина Семерджиева
E-mail
rzipd@plov.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
Република
България

Телефон
032 649000

Факс
032 643438

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.rzipd.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Доставка чрез покупка на един брой нов многофункционален апарат
за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и
възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели
в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на
оборудването в линейка, Инсталиране на медицински софтуер за
телемедицина на сървър на Възложителя, Обучение за работа със
системата, Гаранционна поддръжка”
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
33100000
Осн. предмет
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Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
един брой нов многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация,
мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни
от мониторирани жизнени показатели в реално време –
телемедицина, с включени: монтаж на оборудването в линейка,
Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на
Възложителя, Обучение за работа със системата, Гаранционна
поддръжка”
Прогнозна стойност
(в цифри): 46166 Валута: BGN
Място на извършване
Регионална здравна инспекция Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Всеки участник следва да притежава и да представи към офертата:
1. Валиден сертификат за преминат курс на обучение за сервизна
поддръжка на апаратурата на поне един сервизен специалист,
издадени от производителя.
2. Оторизационно писмо за продажба и сервиз на територията на
РБ, издадено от производителя на предлаганото оборудване.
3. Валиден сертификат ISO 9001 или еквивалентен такъв на
производителя на предлаганата апаратура;
4. Валиден сетификат ISO 13485 или еквивалентен такъв на
производителя на предлаганата апаратура;
5. Декларация за съответствие на предлаганото оборудване и
медицинския софтуер за телемедицина с Директива 93/42/ЕЕС.
6. Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване и
стойката за монтаж в линейка със стандарт EN 1789
7. Сертификат за степен на защита ≥ IP55 по стандарт EN 60529
или еквивалент;
8. Оригинални каталози, брошури, техническа документация,
снимков материал, екранни менюта и други приложими документи на
производителя, изрично доказващи всеки един параметър от
предложената преносима система за телемедицина и медицински
софтуер за телемедицина.
9. Документ, издаден от фирмата производител, в който подробно
са описани държавите членки на ЕС с внедрени системи за
пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина и медицински
софтуер за телемедицина, съгласно изискването в т. 3.1 от
Техническата спецификация.
10. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни
изисквания за производител или търговец на едро за изискваните
медицински изделия по предмета на поръчката. За доказване се
представят: 1) разрешение за производство на медицински изделия,
в случаите когато участникът е производител - заверено от
участника копие; или 2) когато участникът не е производител
разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ, съгласно
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чл. 77, ал. 1 от ЗМИ – заверено от участника копие; или 3)
документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла
на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на МИ не е
установен на територията на държава членка на ЕС или на държава
от Европейското икономическо пространство - заверено от
участника копие.
11. Предлаганата апаратура да отговаря на технически изисквания
съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/11/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
място, дата и час на отваряне на офертите - 25.11.2014г. от
11:30 часа в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се в гр.
Пловдив, ул. "Перущица" № 1, ет.2 - заседателна зала при
условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/11/2014 дд/мм/гггг
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