Партида: 00791

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: 00791
Поделение: ________
Изходящ номер: 1 от дата 10/01/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна
хирургия" ЕООД
Адрес
ул."Георги Софийски" № 1
Град
Пощенски код
Страна
София
1431
Р България
Място/места за контакт
Телефон
"Специализирана болница за
03592 952600; 03592 9544882
активно лечение по лицевочелюстна хирургия" ЕООД
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
д-р Росен Коларов, Калинка Калчева
E-mail
Факс
sbalch@abv.bg
03592 9526001
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.legaproperty.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на медицински консумативи.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 458b3acc-f4e4-45b3-8f6f-a23ec472eee0

Осн. код
33140000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Медицинските консумативи ще се доставят по заявка на
възложителя, в зависимост от конкретните нужди. Видовете и
количествата са съгласно Предложение за изпълнение на
изискванията на 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 2) към
настоящата покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът трябва да извърши доставката на медицинските
консумативи, подробно описани по вид и количества в Предложение
за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
приложение № 2 към настоящата покана.
2. Участниците следва да притежават Лиценз за търговия на едро
по ЗЛАХМ. При участие на обединение изискването се отнася за
всеки член на обединението.
3. Участниците трябва да притежават Разрешение за употреба на
предлаганите консумативи в страната. При участие на обединение
изискването се отнася за всеки член на обединението.
4. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в
изпълнението на минимум 3 (три) договора за доставка на
медицински консумативи през последните 3 (три) години, считано
до датата на подаване на офертата. При участие на обединение
изискването се отнася общо за обединението.
4. Срок за изпълнение - 12 (дванадесет) месеца.
5. Плащането се извършва по банков път, в български лева, в срок
до ... (по предложение на участника) дни след представяне на
предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на
двете страни и издадена данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана цена - тежест 50%
Отложен срок за плащане - тежест 50%
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/01/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават в запечатан плик с надпис „Оферта за участие
в обществена поръчка по реда на глава осма "а" с предмет:
„Доставка на медицински консумативи". Върху плика се отбелязва
името/фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефон и
факс. Пликът с офертата съдържа следните документи: 1. Оферта
със срок на валидност - 120 дни ( по образец - Приложение № 1);
2. Предложение за изпълнение на изискванията на 101б, ал. 1, т.
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3 от ЗОП (по образец - Приложение № 2) 3. Заверено от участника
копие от документа за регистрация или единния идентификационен
код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице. При участие на обединение се представя документ,
подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващият; 4. Копие от лиценз за търговия на едро
по ЗЛАХМ; 5. Копие от Разрешение за употреба на предлаганите
консумативи в страната; 6. Списък на основните договори,
изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на
подаване на офертата, придружен с референции за посочените в
списъка договори (по образец - Приложение № 5). 7. Списък на
приложените в офертата документи - (по образец - Приложение №
6). 8. Мостри с фирмения знак на участника, описание и/или
фотографски снимки на консумативите, които ще се доставят.
Мострите се поставят в отделен надписан пакет (кашон), придружен
с опис на представените мостри. Мострите на изпълнителя се
задържат до приключване на договора, а на останалите участници
се връщат. 8. Сертификати и/или др. документи, доказващи
качеството и произхода на предлаганите медицински консумативи.
9. Проект на Договор - (по образец - Приложение № 7).
Ценовото предложение - по образец - Приложение № 3 се поставя в
отделен запечатан плик с надпис "Предлагана цена" и името на
участника. Пликът "Предлагана цена" се поставя в общия плик с
офертата.
Поканата за участие е одобрена със Заповед № РД-1/06.01.2014 г.
на управителя на "Специализирана болница за активно лечение по
лицево-челюстна хирургия" ЕООД.
Поканата за участие и приложенията към нея са достъпни на
интернет адрес www.legaproperty.com.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/01/2014 дд/мм/гггг
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