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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
■ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД

■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет

„Абонаментно сервизно обслужване на апарат за интраопера гивно лъчелечение 
„IntraBeam”, произведен от Carl Zeiss, намиращ се в Операционен блок на УМБАЛ 

"Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок ог 36 месеца"

Документацията за участие е изготвена в сьответствиес нормите на Закона за 
обществените поръчки и е одобрена е Решение №  РД-03 -  9/23.02.2018 г.

гр. СОФИЯ 
2018 г.

http://www.isu


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
е предмет „Абонаментно сервизно обслужване на апарат за интраонерагивно 

лъчелечение „IntraBeam”, произведен от Carl Zeiss, намиращ се в Операционен блок на 
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок от 36 месеца”

I. Решение за откриване на процедурата - Решение № РД-03 -  9/23.02.2018 г.
II. Обявление за обществената поръчка

III. Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката. Изисквания към изпълнението на 

поръчката

IV. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние и съответствието им 

е критериите за подбор. Основания за отстраняване

V. Критерий за възлагане

VI. Указания за подготовка на офертата

VII. Разглеждане на офертите

VIII. Договор за обществена поръчка

IX. Приложения:

1. Приложение № 1 - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП)

2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата 

спецификация

3. Приложение № 3 - Декларация за съгласие е клаузите на приложения проект на договор

4. Приложение № 4 - Декларация за срока на валидността на офертата

5 . Приложение № 5 - Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на груд

6 . Приложение № 6 - „Ценово предложение”

X. Проект на договор.

XI. Техническа спецификация.




