
Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД- от дата 24/03/2016
Коментар на възложителя:
Процедура по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за: 
1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД - гр. Варна; 
2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка 
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Направление МД и ТИО 052 302932

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Николай Николов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302932

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svetamarina.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2442

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Процедура по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за:
1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД - гр. Варна; 
2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка 
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, съгласно 
спецификация и технически изисквания на възложителя, публикувани 
на профила на купувача на интернет адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2442
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Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33100000

Доп. предмети 33192120
39143112
18925200
33192300
39141300
39151000
39134000
39132000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Поръчката се разделя на две обособени позиции. 
Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена 
група, означена с „1“ и "2".
Участието за всички от съдържащите се в съответната група 
(обособена позиция) номенклатурни единици е задължително.
Количествата по обособени позиции са подробно описани в 
документацията, публикувана в профила на купувача на интеренет 
адрес: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2442

Прогнозна стойност
(в цифри): 51450   Валута: BGN

Място на извършване
МБАЛ "Света Марина" ЕАД, на адрес: гр.Варна, бул.„Христо  
Смирненски“ 1 и бул. Цар Освободител“ 100

код NUTS:  
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Срок на изработка и доставка (за обособена позициция 1) и 
доставка (за обособена позиция 2) - съгласно предложенията на 
участниците, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от 
датата на заявката.
2. Срок за монтаж (за обособена позиция 2) - до 3 (три) работни 
дни след подадена от възложителя заявка за монтаж.
3. Гаранционен срок (за обособена позиция 1) - съгласно 
предложенията на участниците, но не по-кратък от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателен протокол между възложителя и участника, избран за 
изпълнител.
4. Гаранционен срок (за обособена позиция 2) - съгласно 
предложенията на участниците, но не по-кратък от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателен протокол между възложителя и участника, избран за 
изпълнител, с отразяване в него на приключилите дейности, без 
забележки и в пълен обхват. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за възлагане на поръчката - най-ниска цена.
Оценката  ще се формира комплексно - на база оценката на всички 
номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

Срок за получаване на офертите
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Дата: 06/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2442 могат 
да бъдат намерени следните документи:
1. Публична покана; 
2. Документация;
3. Ценово предложение;
4. Проекти на договори - 2 броя.
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 07.04.2016 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/04/2016 дд/мм/гггг
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