Този проект се финансира от Европейския съюз
Схема за безвъзмездна финансова помощ:„Деинституционализация посредством предоставяне на
услуги в общността за рискови групи”
BG 2006/018-343.01.01-2.37 Хоспис “Медика” – грижа в името на живота

ОБЯВА
ЗА
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007
г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на
Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, СБАЛФРМ
“МЕДИКА” ООД със седалище в гр. Русе и адрес на управление: ул. “Пирот” 24,
вх. 3, ет.1, ап.2, тел.: 082/824563, e-mail: hospismedika@abv.bg Интернет адрес:
www.medicabg.com , лице за контакт: Калоян Тодоров Дечев, на длъжност
Координатор, тел.: 0885/955669, в качеството си на бенефициент по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG2006/018-343.01.01-2.37 ‘Хоспис „Медика” –
грижа в името на живота’, обявява процедура за определяне на изпълнител –
доставчик, с обект „Доставка на Дълготрайни материални активи (ДМА) за
оборудване на Хоспис „Медика” – грижа в името на живота”, с вид на процедурата
„открит избор” с обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция - медицинска апаратура за физиотерапия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Технически изисквания

Бр.

Едноканален апарат за диагностика и терапия
Апарат за средночестотни токове
Четири – канален апарат за диагностика и терапия
Електротерапевтичен апарат
Електростимулатор
Комбинирана лазерна система
Стойка за лазер
Портативен лазерен апарат
Защитни очила от лазер
Сонди ACC ; 526; 527; 528; 529
Апарат за Магнитотерапия

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

2. Обособена позиция – медицински легла – 20 бр.
3. Обособена позиция – матраци – 20 бр. и калъфи 20 бр.
4. Спални комлекти:
- спални комлекти – 40 бр.
- одеала – 20 бр.
5. Лек автомобил – пригоден за превоз на пациенти.
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Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат
да се получат на адрес: гр. Русе 7000 , ул. „Независимост” 2, ет. 7 всеки работен ден
от 9.00 ч. до 17.30 ч. и на интернет страница www.medicabg.com
Оферти се подават на адрес гр. Русе 7000 , ул. „Независимост” 2, ет. 7 за
СБАЛФРМ „МЕДИКА” ООД до 10.00 ч. на 22.06.2009 г.

