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ДО 

ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
 
 

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
 

 
 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС провежда обществена 

поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – ЧРЕЗ ДИРЕКТНО 

ВЪЗЛАГАНЕ с предмет: с предмет: “Извършване на абонаментно сервизно 

обслужване, включително извършване на ремонтни дейности и при необходимост 

доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска и 

лабораторна апаратура и оборудване, изброена в Списък –Приложение №1.  

 

І. Предмет, количество и обем на процедурата: Поръчката включва избор на 

изпълнител на абонаментно сервизно и техническо обслужване на апаратурата,  

включена в приложения Списък- Приложение №1, което  включва задължително: 

1. Извършване на профилактични прегледи на всеки 6 /шест/ месеца на 

включената апаратура, за което се съставя протокол. Прегледите включват почистване, 

смазване, тестване на програмите /оборотите, температурата/ на апаратурата включена 

в Списък-Приложение №1, и други необходими дейности.  

2.  Извършване на технически преглед на апаратурата /по приложение №1/по 

искане на Възложителя извън случаите по т.1 и установяване на работното състояние 

на същата; 

3. Извършване на текущи ремонти при възникнала повреда. При установен 

проблем, повреда или дефект в апаратурата или в нейното нормално опериране, 

разрешаване на установения проблем, съответно, отстраняване на установената повреда 

или дефект, ако случаят е такъв, привеждане на Апаратурата в нормално работно 

състояние; 

4. Отстраняване на повредите открити при техническата профилактика и 

проверки.  Изпращане на сервизни специалисти за отстраняване на повреда в срок до 8 

работни часа от получаване на заявката. Срокът за отстраняване на повредата трябва 

да бъде до 48 часа след извършената проверка и диагностика, но ако е необходим по-

дълъг срок, той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват 

причините за забавянето. 

5. При необходимост изпълнителят на абонаментната техническа поддръжка 

извършва доставка и подмяна на резервни части за конкретната апаратура. Резервните 
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части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана 

необходимост от подмяна и след одобрение на Възложителя. При необходимост от 

подмяна на резервни части изпълнителя е длъжен да представи на Възложителя 

констативен протокол относно необходимостта от подмяна на част и/или консуматив за 

апаратурата /оборудването. В протокола да се съдържа точно описание, параметри и 

стойност на необходимата част. Доставката и подмяната на резервната част от 

изпълнителя се извършва само след утвърждаване на констативния протокол от 

Възложителя. От изпълнителя да се представя сертификат или друг документ за 

произход на резервните части, които са подменени. 

6. При необходимост от промяна на параметрите на апаратурата и въвеждане на 

нови програми и др., изпълнителя да може да окаже методична помощ на персонала.  

7. Съставя се протокол с опис на извършените дейности и се отчита изпълнението 

им пред възложителя.  

8. Дава се гаранция за вложените резервни части и извършения ремонт. 

ІІ. Място на изпълнение: Регионална здравна инспекция –Бургас, с адрес: гр. 

Бургас, ул. “Александровска“ №120. 

ІІІ. Източник на финансиране –Средствата за изпълнение на поръчката се 

осигуряват от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.  

ІV. Срок за изпълнение: – една година от датата на сключване на договора. 

V.  Специални изисквания към изпълнителя на обществената поръчка. 

За абонаментното обслужване на съдове с повишена опасност, работещи под 

налягане – автоклави, стерилизационна апаратура (СПО) участниците следва да 

представят писмени доказателства, че са вписани в регистъра на лицата, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена 

опасност и да са получили удостоверение за това от председателя на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни 

лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор". Представя се 

копие на Удостоверението, издадено от Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор или от длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за 

държавен технически надзор". 

Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав, с 

определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката- минимум един 

сервизен инженер, което се доказва с представяне на списък-декларация /Приложение 

№3/ на персонала, които ще изпълнява поръчката, и и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, в който се посочва образованието, 

професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. 

Всеки участник следва да има през последните три години, считано от датата на 

представяне на офертата, услуги които са сходни или еднакви с предмета на 

настоящата обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на 

списък- декларация /образец –Приложение№2/ на изпълнените през последните три 

години, считано от датата на представяне на офертата, услуги, които са сходни или 

еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

възложителите, придружен с доказателство да извършената услуга. Участникът следва 

да е изпълнил през последните три години минимум 1 (една) услуга с еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка. 

VІ. Подаване на офертите: 

 Във връзка с гореизложеното, всички желаещи могат да подадат, до  17.00 часа на 

07.09.2017 г., оферта в деловодството на РЗИ- Бургас, ул. „Александровска“ №120, ет. 

1. Офертата да бъде изпратена в запечатан и непрозрачен плик в деловодството на РЗИ-

Бургас, ул. „Александровска“ №120, ет.1. 

 Офертата следва да съдържа  

- Данни са лицето, което прави предложението- адрес, телефон за връзка, 

ЕИК/БУЛСТАТ; 

- Техническо предложение; 



- Ценово предложение; 

- Списък- декларация /Приложение №2 /; 

- Списък –декларация /Приложение № 3/; 

Срок за валидност на офертата- не по-малък от  60 (шестдесет) календарни дни 

от крайния срок за приемане на офертите. 

В ценовото предложение да бъде посочена  месечна абонаментна цена, без вкл. 

ДДС, както и срок за плащане. В офертата да бъде посочено дали ще се ползват 

подизпълнители и да се представят изискуемите документи, удостоверяващи 

специалните изисквания към участниците. 

 С избрания Изпълнител ще се сключи писмен договор.  

За контакти, информация и огледи: Павлина Цонева- Директор на Дирекция 

„АПФСО“ при РЗИ-Бургас, тел. 0887 908927,  056/807 308. 

 

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:  /п/            Заличен съгласно чл. 2 ЗЗЛД    

Директор на Регионална здравна инспекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1   

 

СПИСЪК  - Апаратура   РЗИ-Бургас 

 

 

№  наименование модел 

1 Микроскоп, стая 201 Primo Star 

2 Микроскоп, стая 201 KF-2 ICS 

3 Микроскоп, стая 201 LABOVAL 4 

4 Термостат, стая 203 Антисел 

5 Бинокулярен микроскоп, стая 203 AXIOSTAR PLUS 

6 Микроскоп, стая 203 Axiostar Plus 

7 Автоклав, стая 203 TUTTNAVER Z 540 EL 

8 Паров стерилизатор-автоклав на 135° Тип ВК-75 

9 Паров стерилизатор-автоклав на 121°С Тип ВК-75 

10 Автоклав, помещение автоклав ASCO75-L-AU451 

11 Термостат, стая 206 ECCOSEL MMM 

12 Термостат, стая 206 BRUVA 

13 Термостат, стая 206 NUVE 400 

14 Термостат, стая 206 53 BD BINDER 

15 Термостат, стая 206 IL W 53 

16 Термостат  TC 606 

17 Водна баня, стая  206 NUVE 

18 Везна, стая 206 ACCOLAB VIKON 

19 Везна, стая 206 PRECISA  310C 

20 Вакум помпа, стая 206 SARTORIUS STEDUS 

21 Термостат  ТБ – 50 

22 Центрофуга пренос  Е ВА-21 

23 рН - метър тип  Hi  9321 № 1357664 HANNA 

24 рН – метър, тип: рН 700, № SN 

2142239/13X528601 

EUTECH 

INSTRUMENTS” 

25 Рефрактометър №927123 NAR-3Т ATAGO CO 

26 Кондуктометър № 061602 Con 110 Lovibond 

27 Турбидиметър №200708118 Тurb 550 IR 

28 Пещ Dentamatik 6000-М, № PF 01 

29 Сушилня, 42  

30 Сушилня, 127  

31 Дестилатор GFL 

32 Апарат на Кох  

33 Стерилизатор сух електрически MIM 

34 Ротаметър вграден в аспиратор АРА -25PG 

35 Везна елекронна № 3410164 Sartorius 1702 

36 Везна електронна № 0522267 ЕК-1200 G 

37 Везна елекронна с неавтоматично действие 

№ 46760 

Precisa 

38 Везна елекронна № WL 053444, KERN PLJ 2100-2M 

39 Електронна везна  № 416015 Bimco ВЗР 

40 Везна елекронна № WL 100512, KERN АLJ  220 - 4NM 

41 Електронна везна ECCULAB VIKON- СМБ ECCULAB VIKON 

42 Водна баня  8-гнездна, 695 



43 Водна баня  едногнездна, 3037 

44 Водна бяня  осемгнездна,02-0814 

45 Водна баня  NB2 

46 Ултразвукова вана  

47 Пясъчна баня  

48 Центрофуга  Rotofix 32 А 

49 Стерилна мелница-хомогенизатор   Easy MIX 

50 Вакуум помпа  №16694-2-50-06 Sartorius stedum  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, 

 КОИТО СА ЕДНАКВИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ 

ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, С ПОСОЧВАНЕ НА 

СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ И ПОЛУЧАТЕЛИТЕ 

 

Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................. 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от 

.................................., в качеството ми на .................................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със 

седалище и адрес на управление: ............................................................................ –  

 

 

                                                  Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата, следните доставки, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка. Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата 

поръчка се разбира доставка на електрическа енергия. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Предмет на изпълнената 

доставка и кратко описание 

Стойност на 

доставката 

(без ДДС)  

Начална и 

крайна дата на 

изпълнението 

на доставката 

Получател на 

доставката 

     

     

     

 

 

 

 
 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

Дата:....................2017 г.                                             Декларатор: ................................ 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

Приложение № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ- СПИСЪК 
 

на служителите/експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчка с 

предмет: “Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включително 

извършване на ремонтни дейности и при необходимост доставка и подмяна на 

резервни части на извънгаранционна медицинска и лабораторна апаратура и/или 

оборудване, изброени в Списък –Приложение №1“ 
 

Долуподписаният /-ната/ ___________________________________________________, 
 (трите имена на лицето, представляващо лицето, което прави предложението) 

ЕГН ______________________в качеството си на ________________________________ 

на ___________________________________________________________________________, 
(наименование и правноорганизационна форма на лицето, което прави предложението) 

със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. _________________________, 

___________________________________________________________________________, 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: 

__________________________,- 

 

                                               ДЕКЛАРИРАМ: 

Служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка 

поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, са: 

 

   

Служител/ 

експерт 

(трите 

имена) 

Образование 

(степен, 

специалност, година 

на дипломиране, 

№ на диплома, 

учебно заведение) 

Професионална 

квалификация 

(направление, 

специалност, година на 

придобиване, № на 

издадения 

документ,сертификат, 

издател) 

Професионален 

опит в областта на 

…………………….  

(месторабота, 

период, 

длъжност, 

основни функции) 

1.  
   

2.  
   

 

През целия период на изпълнение на поръчката, ако същата ни бъде възложена, ще 

осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

Дата:....................2017 г.                                             Декларатор: ................................ 
 

 


